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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Trygghet kan beskrivas som en säkerhet som varje person kan lita på och som 

medför en skyddande känsla. Patientens upplevelse från ambulansen har en stor påverkan på 

välbefinnande och livskvalitet efter vårdtidens slut. Hur patienten känner är en av de största 

informationskällorna för att kunna avgöra hur upplevelsen har varit i ambulansen. Varje 

vårdsituation i den prehospitala vårdmiljön är unik, vårdmiljöns utformning har en direkt 

koppling till patientens hälsa.  

 

Syfte: Syftet var att beskriva patientens upplevelse av trygghet i prehospital miljö. 

 

Metod: Den valda metoden var en allmän litteraturöversikt med induktiv ansats där både 

kvalitativ och kvantitativ forskning använts. En strukturerad sökning genomfördes i 

databaserna PubMed och Cinahl. 15 vetenskapliga artiklar inkluderades efter att de 

analyserats och genomgått kvalitetsgranskning. Resultatet är främst baserat på kvalitativ 

forskning.   

 

Resultat: Resultatet i studien syntetiserades till två huvudkategorier som beskrev patienters 

upplevelse av trygghet; mellanmänskliga faktorer och yttre faktorer. De mellanmänskliga 

faktorerna innefattar underkategorierna ambulanspersonalens yrkesskicklighet, deras förmåga 

till att ge information, skapa förtroende och bedriva en personcentrerad vård. De yttre 

faktorerna innefattar underkategorierna den prehospitala miljön i sig, patientens exponering 

av smärta och värme. 

 

Slutsats: Litteraturstudiens resultat visade på patientens upplevelse av trygghet i prehospital 

miljö via huvudfynden mellanmänskliga faktorer och yttre faktorer. De mellanmänskliga 

faktorerna beskrivs i större omfattning med direkt påverkan på upplevelsen av trygghet 

genom ambulanspersonalens uppträdande. De yttre faktorerna beskrivs indirekt påverka 

upplevelsen av trygghet via frihet från lidande. Upplevelsen från ambulansen har påverkan på 

hur patienten upplever välbefinnande och livskvalitet efter vårdtidens slut. Hur patienten 

känner är en av de största informationskällorna för att kunna avgöra hur upplevelsen har varit 

i ambulansen. Hälso- och sjukvårdsbarometern ges ut årligen i Sverige för att inventera 

förtroendet för somatisk slutenvård, primärvård eller somatiska specialiserade mottagningar. 

Förtroende har i litteraturstudien identifierats som ett huvudfynd när det gäller upplevelse av 

trygghet. 

 

 

 

Nyckelord: Ambulanser, psykologisk stress, patienttillfredsställelse, patient/psykologi, 

vårdare-patientrelationer. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Background: Safety can be described as a security that every person can rely on and that 

brings a protective feeling. The patient's experience from the ambulance has a major impact 

on well-being and quality of life after the end of the care period. How the patient feels are one 

of the biggest sources of information in order to determine how the experience has been in the 

ambulance. Every care situation in the prehospital care environment is unique, the design of 

the care environment has a direct link to the patient's health. 

 

Purpose: The purpose was to describe the patient's experience of safety in the prehospital 

environment. 

 

Method: The method chosen was a general literature review with inductive approach where 

both qualitative and quantitative research was used. A structured search was performed in the 

PubMed and Cinahl databases. 15 scientific articles were included after being analyzed and 

subjected to quality review. The result is mainly based on qualitative research. 

 

Results: The results of the study were synthesized into two main categories that described the 

patient's experience of safety; interpersonal factors and external factors. The interpersonal 

factors include the subcategories of the ambulance staff's professional skills, their ability to 

provide information, create confidence and conduct a person-centered care. The external 

factors include the subcategories of the prehospital environment itself, the patient's exposure 

to pain and heat. 

 

Conclusion: The results of the literature study showed the patient's experience of safety in the 

prehospital environment via the main findings of interpersonal factors and external factors. 

The interpersonal factors are described to a greater extent with direct impact on the 

experience of security through the behaviour of ambulance personnel. The external factors are 

described indirectly affecting the experience of safety through freedom from suffering. The 

experience from the ambulance has an impact on how the patient experiences well-being and 

quality of life after the end of care. How the patient feels are one of the biggest sources of 

information in order to determine how the experience has been in the ambulance. The health 

barometer is issued annually in Sweden to inventory confidence in somatic inpatient care, 

primary care or somatic specialized clinics. In the literature study, confidence has been 

identified as a key finding when it comes to experiencing safety. 

 

 

 

Keywords: Ambulances, Stress psychological, Patient Satisfaction, Patients/psychology, 

Professional-Patient Relations. 
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INLEDNING 

Ända från början av utbildningen till sjuksköterska har föreläsarna tryckt extra mycket 

på att skapa ett bra första möte mellan dig som sjuksköterska och patienten som ska 

vårdas. Inom ambulanssjukvården kan det första mötet ske på många olika 

platser/miljöer. Miljöerna kan vara alltifrån hemma hos patienten eller på en offentlig 

plats. Oavsett vart det första mötet sker så måste ambulanspersonalen försöka på bästa 

sätt skapa en trygg, avskärmad och säker plats att vara på. I den här litteraturstudien 

kommer patientens upplevelse av trygghet i den prehospitala miljön att beskrivas. 

BAKGRUND 

Trygghet i sjukvården och i samhället 

Trygghet beskrivs som en säkerhet som varje person kan lita på och som medför att den 

ger patienten en skyddande känsla. Trygghet kan också beskrivas som att en person är 

fri från fara, skada och lidande. Trygghet kan innebära en känsla av att man är utan 

rädsla, ängslan och tvivel (Svenska akademins ordbok, 2008). Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30), finns det krav på vad en kvalitativ vård ska innehålla. 

Vårdinsatser ska bidra till bästa möjliga vård för patienten genom att sjukvården ska 

hålla en god hygienisk standard, tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och 

säkerhet. Vården ska bygga på respekt för patientens integritet och självbestämmande 

samt främja god kontakt mellan patienten och sjukvårdspersonalen. Vården skall även 

vara lättillgänglig.  

 

Förtroende till vårdaren och deras kompetens kan införliva en känsla av trygghet hos 

patienten. För att skapa förtroende hos patienten är den omedelbara kontakten till 

vårdaren avgörande (Suserud, Bruce & Dahlberg, 2003). Hälso- och 

sjukvårdsbarometern ges ut årligen av Sveriges kommuner och landsting (2019) för att 

inventera attityder, förtroende och uppfattning om hälso- och sjukvården i Sverige. 

Mätningen omfattar förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet, förtroende för 

sjukhusen, förtroende för hälso-/ vårdcentraler, förtroende för 1177 och övriga 

webbtjänster. Förtroendet för somatisk slutenvård, primärvård eller somatiska 

specialiserade mottagningar är generellt hög. Förtroendet för ambulanssjukvården kan 

inte utläsas ur denna mätning. Patienters synpunkter är en viktig källa för att ständigt 

förbättra vården utifrån ett patientperspektiv samt vara ett underlag för jämförelser, 

styrning och ledning. Nationell patientenkät från Sveriges kommuner och regioner i 

samverkan (2019) är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av 

patientupplevelser inom hälso- och sjukvården, patientens upplevelse av vårdtillfället i 

ambulansen går ej att utläsa i denna enkät. Upplevelsen från ambulansen har en stor 

påverkan på hur patienten upplever välbefinnande och livskvalitet efter vårdtidens slut. 

Hur patienten känner är en av de största informationskällorna för att kunna avgöra hur 

bra upplevelsen har varit i ambulansen. (Bogomolova, Tan, Dunn & Bizjak-Mikic 

2016). En litteraturöversikt som inventerat tillfredsställelsen av den prehospitala vården 

världen över visar att mer än 85% av patienterna angav en hög tillfredsställelse av 

vårdtillfället. Patienterna och ambulanspersonalen instämde i sina bedömningar om 

vilka faktorer som var mest relevanta för tillfredsställelsen, förutom säkerhet som inte 

gavs lika stor uppmärksamhet av patienterna som av ambulanspersonalen. Patienternas 

åsikt gällande säkerhet var att transporten utfördes korrekt och säkert (Garcia-Alfranca 

et al., 2018).  



 

2 

 

 

Vanligaste orsakerna till ambulanstransport enligt en svensk studie är hjärtsjukdom, 

andningsbesvär, medvetslöshet och trauma (Hjälte, Suserud, Herlitz & Karlberg, 2007). 

Vid akut sjukdom med en känsla av att livet är hotat upplever patienten en känsla av 

minskad trygghet (Suserud, Bruce & Dahlberg, 2003). Öppna jämförelser om trygghet 

och säkerhet har genomförts 2019 av Sveriges kommuner och regioner tillsammans med 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Rapporten väger in fyra olika utfall 

indikatorer som ett mått på samhällets trygghet och säkerhet. De fyra utfall 

indikatorerna är; personskador, utvecklade bränder i byggnad, våldsbrott samt stöld- och 

tillgreppsbrott (Sveriges kommuner och regioner, 2019). Där personskador tillsammans 

med våldsbrott har tilldelats största vikt för att avspegla den samhällsekonomiska 

bördan av respektive indikator. Vikterna har valts utifrån konsekvenserna respektive 

utfall har, mätt i samhällsekonomiska kostnader som uppstår till följd av olyckor och 

brott. Polismyndighetens huvuduppgift är att öka tryggheten i samhället genom minskad 

brottslighet (Sveriges kommuner och regioner, 2019). Hälso- och sjukvården har enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) krav på att tillgodose patientens behov av 

trygghet. Mätningar av trygghet i samhället görs även årligen i den Nationella 

trygghetsundersökningen via Brottsförebyggande rådet. Där undersöks frågor som 

utsatthet för brott, trygghet, upplevelser, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av 

kontakt med rättsväsendet (Sveriges kommuner och regioner, 2019).  
 

Omvårdnad 

Ambulanspersonal behöver kunskap om olika akutvårdssituationer som kan uppstå i 

samhället, men enligt Ahl och Nyström (2012) är sådan kompetens inte tillräcklig utan 

behöver kompletteras med professionell kompetens av omvårdnad för att kunna etablera 

en säker vårdande bas. I stor utsträckning består prehospital omvårdnad lika mycket av 

interpersonella relationer som ambulanspersonalens förmåga att reflektera över sin 

inställning och dess möjliga konsekvenser för patientens vilja att acceptera vård (Ahl & 

Nyström, 2012). I utbildningarna till specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård i 

Sverige är medicinsk kunskap den största kategorin vilket indikerar vikten av denna 

kunskap. Sett till innehållet tar ämnen som medicinsk vetenskap inklusive anatomi, 

fysiologi, patofysiologi och farmakologi upp en mycket stor del. Omvårdnad är det 

ämne som specialistutbildningarna inom ambulanssjukvård i Sverige innehåller minst 

av, nyckelord som speglar innehållet är evidensbaserad omvårdnad, omvårdnad i 

ambulans och kommunikation (Sjölin, Lindström, Hult, Ringsted & Kurland, 2014).  

Den professionella omvårdnaden innefattar hjälp och stöd till patienter för att klara av 

sina hälsoproblem och leva livet på ett optimalt sätt. Målet enligt ambulanspersonal är 

att uppnå hälsa, välbefinnande och trygghet hos patienten (Poljak, Tveith & Ragneskog, 

2006).  

 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2012) beskriver sex 

kärnkompetenser, personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap samt kvalitetsutveckling, säker vård och informatik samt ledarskap 

och pedagogik (Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska, 2012). I 

personcentrerad vård strävar sjuksköterskan efter att se personen i centrum framför 

sjukdomen. Personen skall vara jämbördig och ses som en värdefull partner i 

omhändertagandet. Det här ställer krav på sjuksköterskans vilja, intresse, förmåga att 

vara öppen och kunna lyssna på personens berättelse. Personens berättelse och behov 

skall sedan i planeringen och genomförandet ges lika stor vikt som vårdgivarens 

identifierade behov och bedömningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755599X14002948?via%3Dihub#bib0010
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755599X14002948?via%3Dihub#bib0010
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755599X14002948?via%3Dihub#bib0010


 

3 

 

Patientlagens (2014:821) femte kapitel ställer krav på patientens delaktighet i hälso- och 

sjukvården som skall baseras på patientens egna önskemål och individuella 

förutsättningar. Det kan till exempel innebära att patienten själv utför vissa vård- eller 

behandlingsrutiner. Wiklund Gustin och Bergbom (2017) skriver om vikten att behålla 

patientens egen förmåga och möjlighet att stödja deras tillfrisknande. Upplevelse av 

trygghet kan beskrivas med hur vårdpersonalen hjälper en patient när denna blir 

hemskriven efter en tid på sjukhus. 

 

För att öka tillfredsställelsen med vården för närstående och patienter behövs en 

minskad oro samt en kontinuerlig information (Nairn, Whotton, Marshal, Roberts & 

Swann, 2004; Ekwall, Gerdtz & Manias, 2009), att sjuksköterskan ger information och 

omvårdnad är av stor betydelse för patienten (Kihlgren, Nilsson & Sorlie, 2005). Att 

kunna ge en ökad tillfredsställelse kräver en interaktion med vårdpersonalen 

(Bordreaux, Dáutremont, Wood & Jones, 2004). Av tradition är sjuksköterskor inom 

akutsjukvården mer fokuserade på medicinska och praktiska delar av vården, framförallt 

i vården av den akut sjuka patienten (Nyström, Nyden & Petersson, 2003). Att 

personalen fokuserar på praktiska uppgifterna kan ge svårigheter i att få fram vad 

patienten lider av, patienten skulle vilja att sjuksköterskan lyssnade på deras symtom 

och hur det påverkar deras dagliga liv för att bli sedd som en hel människa och inte bara 

symtom. Patienter beskriver att en känsla av att personalen bryr sig, öppen 

kommunikation samt erhållen information om sin vård ger ett förtroende för vården 

(Eriksson & Svedlund, 2007). För personalen är patienten en av många men för 

patienten är vårdtillfället något extraordinärt som kan påverka dennes liv under lång tid 

framöver. Det här ställer stora krav på personalens bemötande (Nyström et al., 2003). 

För att bedriva en personcentrerad vård ställs krav på sjuksköterskans värderingar, deras 

självkännedom, erfarenheter, professionella kompetens och trygghet (Edvardsson, 

Sandman & Rasmussen, 2008).  

 

Etiska förhållningssätt 

De fyra grundläggande etiska principerna för sjuksköterskor är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Vården för med sig vissa 

åtaganden som respekt för mänskliga- och kulturella rättigheter, respekt för värdighet, 

rätten till liv, egna val samt värdighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Svensk sjuksköterskeförening har gett ut en publikation 2017 om jämlik vård och hälsa 

där de bland annat tar upp prioriterade områden för att jämna ut skillnader. Regeringen 

har en målsättning att jämna ut skillnader i vård och hälsa på en generation, det här 

kräver engagemang från alla som arbetar inom hälso- och sjukvården. Hos allmänheten 

har vården högt förtroende, var och en har möjlighet i sitt arbete att påverka individer 

eller enskilda grupper. För att nå målet behöver en medvetenhet om den sociala 

gradientens konsekvenser sprida sig bland vårdgivare för att kunna vidta åtgärder 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  
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Teoretiskt omvårdnadsperspektiv  

Joyce Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter 

 

Travelbee beskriver erfarenheter som alla människor möter; lidande, smärta, sjukdom 

och hopp. Hon menar att vårdgivaren behöver vara uppmärksam på var patienten 

befinner sig för att kunna möta dennes behov (Travelbee, 1971). 

Trygghet infinner sig först när en person är fri från fara, skada och lidande (Svenska 

akademins ordbok, 2008). Det ingår enligt Travelbee i vårdgivarens roll att underlätta 

för individen, familjen eller samhället att förebygga eller hantera sjukdom och lidande 

(Travelbee, 1971). 

 

Travelbees teori fokuserar på de mellanmänskliga relationerna som omvårdnad innebär, 

för att förstå vad omvårdnad innebär måste man förstå vad som sker i mötet mellan 

sjuksköterska och patient. Vilka konsekvenser för patientens tillstånd interaktion kan ha 

och hur det skiljer sig. Där sjuksköterskan hjälper hjälper en individ, en familj eller ett 

samhälle att förebygga eller bemästra upplevelser av sjukdom och lidande och, vid 

behov, att finna mening i upplevelserna (Travelbee, 1971). 

 

Teorins viktigaste begrepp är kommunikation, mening, mänskliga relationer, människan 

som individ och lidande Utgångspunkten är att människan är en oersättlig, unik individ, 

lik men också olika varje annan person. Varje individs erfarenheter och upplevelser är 

bara deras egen. Teorin tar starkt avstånd från generaliserande, begrepp som 

sjuksköterska och patient betraktas som definitioner som suddar ut individuella särdrag 

och framhäver enbart de drag som är gemensamma. Sådana förenklingar kategoriserar 

människor och gör dem till stereotyper så fort de fått sin “etikett”. Att uppleva lidande 

är en fundamental allmänmänsklig erfarenhet och ofrånkomligt som människa. Lidande 

är ofta kopplat till sjukdom som resulterat i förlust av andlig, kroppslig eller emotionell 

integritet. Lidande är starkt kopplat till något man bryr sig om. Varje form av sjukdom 

eller skada innebär ett hot mot individen själv, vårdgivaren kan inte veta hur individen 

upplever eller vilken mening individen lägger in i sitt tillstånd. För att lindra lidande 

behöver vårdgivaren förhålla sig till individens upplevelse snarare än diagnos eller 

objektiva bedömningar (Travelbee, 1971). 

 

Kommunikation både lindrar eller förstärker vårdtagarens ensamhet och isolering. För 

att etablera en god kommunikation krävs färdigheter som kunskap, förmåga att tillämpa 

den, sensitivitet, samt ett utvecklat sinne för timing och behärskande av olika 

kommunikationstekniker. Ett effektivt utnyttjande av kommunikation kan ingå i ett 

terapeutiskt användande av sig själv i att medvetet använda sin kunskap och 

personlighet för att medverka till förändring hos vårdtagaren. Terapeutiskt användande 

av sig själv ställer krav på självinsikt, engagemang, förståelse för dynamiken i 

människors handlande samt förmåga att tolka egna och andras handlingar. Ovanstående 

blir möjligt när vårdgivaren besitter en fundamental förståelse av människans villkor 

och egna värderingar (Travelbee, 1971). 
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Vårdmiljö  

Miljön har betydelse för vårdkvalitén och för patientens upplevelse av trygghet och 

säkerhet vilket bidrar till ökat välbefinnande (Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 2006). 

Det finns forskning som studerat hur miljön samverkar med människors kompetens och 

hur det i sin tur påverkar människors beteenden, där mänskliga beteenden är en 

konsekvens eller funktion av dennes kompetens och de krav som miljön ställer på dem. 

Personlig kompetens är förmågor som intelligens, motorik, sensorik, erfarenhet och 

ålder (Lawton, 1973). Miljöns krav avser aspekter som kräver tolkning av individen 

som arkitektur, ljus, ljud, lukt samt psykosociala faktorer som stress, mängden 

människor, nya eller bekanta miljöer. Om människans kompetens är i jämvikt med 

omgivningens krav ger det en känsla av välbefinnande och ett adekvat beteende. En 

personcentrerad miljö är således en miljö där det råder balans mellan individens 

kompetens och kravnivån omgivningen ställer. Även understimulans om kravnivån är 

för låg kan ge oro och förvirring (Lawton, 1973). Patienten blir påverkad av olika 

faktorer i omgivningen avseende värme och ljus, kvalitén på ventilation men även 

sociala miljön som sjuksköterskans omedelbara närhet till patienten för social 

interaktion (Florence Nightingale, 1860). Nightingale (1860) relaterade även vårdmiljön 

till patientsäkerheten där hon visat hur vårdmiljöns utformning hade direkt koppling till 

patientens hälsa. Patienten skulle exempelvis garanteras frisk luft för att återfå sin 

hälsa.  

 

Platser och rum upplevs olika på grund av våra olika förutsättningar, starkt ljus, höga 

ljud och larm kan ge störd dygnsrytm och stressreaktioner i form av hallucinationer, 

ångest och svårt att orientera sig i tid och rum (Hewitt, 2002). Personer med nedsatt 

förmåga att tolka olika sinnesintryck kan uppleva kaos och stress i omfattande miljöer 

med sammansatta intryck (Paulsson & Ringsby-Jansson, 2008). Definitionen på stress 

är en reaktion på något. Det kan röra sig om både fysisk och mental påverkan. Oftast 

kan det handla om att andra personer ställer för höga krav på en individ. Mental oro, 

ängslan samt nervös spänning kan bidra till stress för en redan utsatt person (Svenska 

akademins ordbok, 1991).  

 

En prehospital akutsjukvård definieras som omedelbara medicinska behandlingar som 

hanteras av hälso- och sjukvårdspersonal som är utbildade att arbeta utanför sjukhuset 

(Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:10). Wireklint Sundström och Dahlberg 

(2011) skriver att varje vårdsituation i den prehospitala vårdmiljön är unik. Enligt Wijk 

(2014) så bör vårdgivare inte gå in för mycket i patientens egen hemmiljö, det är deras 

fristad och ska inte invaderas. Wireklint Sundström och Dahlberg (2011) betonar att 

stort ansvar ligger på ambulanspersonalen att i varje situation visa respekt till 

omgivningen och dess omständigheter, ta fram ett fungerande utrymme för vårdandet 

och se till att ta kontroll över vårdsituationen. I författarnas studie framkommer det att 

när ambulanspersonalen uttrycker att de har kontroll över situationen och försöker skapa 

det enskilda vårdrummet så bidrar det till en säker och lugn vårdmiljö. Det är också 

viktigt att kunna vårda patienten snabbt och effektivt utefter de förutsättningar som 

finns. Ett hjälpmedel för att kunna underlätta detta är att använda båren och då kunna ha 

båren mellan vårdpersonalen så att utrustningen kommer nära. Vid varje patientmöte 

inom ambulanssjukvården är vårdmiljön unik och ser olika ut på grund av 

omständigheterna runt omkring. Särskilt om vårdandet utförs på allmän plats (Wireklint, 

Sundström & Dahlberg, 2011).  
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Ambulanssjukvård i Sverige  

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) reglerar ambulanssjukvården i sitt 7 kap. 6 §, 

lagen gäller oavsett var den specifika vården bedrivs så som på land, i vatten eller i 

luften. Den prehospitala sjukvården i Sverige har genomgått en stor utveckling. 

Speciellt när det handlar om teknik, behandling och fordringar på utbildning till 

ambulanssjuksköterskan. Allmänheten visar ett stort förtroende för den kunskap och val 

av behandling som används av ambulanssjuksköterskan. Många berättar om en positiv 

upplevelse när de har varit i kontakt med ambulansen (Blomstedt, Nilsson & Johansson, 

(2012). 

 

Det finns idag tre olika utbildningsnivåer på ambulanspersonalen i Sverige, 

ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor samt specialistutbildad sjuksköterska. Senaste 

årtiondet har ambulanssjukvården i Sverige utvecklats snabbt. Från att enbart vara en 

transport till att i dagsläget innehålla högteknologisk avancerad sjukvård. Utbildningen 

har även successivt utökats och vissa länder ställer idag krav på att personalen ska vara 

utbildade sjuksköterskor (Suserud & Haljamäe, 1997). Idag får enbart utbildade 

sjuksköterskor i Sverige ge och administrera läkemedel i ambulansen med några få 

undantag (HSLF-FS 2018:39). 

 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för specialistutbildad sjuksköterska inom 

ambulanssjukvård (2009) ställer krav på att ambulanssjuksköterskan skall kunna 

bedriva avancerad sjukvård vid längre transporter under ett snabbt och effektivt 

omhändertagande. Patienten ska på ett säkert sätt transporteras till rätt vårdnivå. 

Ambulanssjuksköterskan ska besitta ett professionellt förhållningssätt där denne visar 

respekt för patientens hemmiljö. Som ambulanssjuksköterska är det av stor vikt att 

använda ett etiskt förhållningssätt oberoende av vilken miljö patienten vårdas i. 

Ambulanssjuksköterskan ska vara förberedd på att kunna hantera olika typer av 

vårdmiljöer som kan vara ogynnsamma, riskfyllda samt innehålla hot- och våld, oftast 

med bristande information om lägesbilden (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor 

och svensk sjuksköterskeförening, 2012). Ambulanssjuksköterskan utsätts för flera 

stressorer och behöver en medvetenhet om effekten som arbetsrelaterad stress kan 

medföra (Donelly, 2012).  
 

Problemformulering 

Lagar och styrande dokument ställer krav på att myndigheter ska införliva trygghet i 

samhället. Utvärdering av efterlevnaden kring regelverken i Sverige har skett och 

studier har sammanställt tillfredsställelsen av den prehospitala vården internationellt. 

Det publicerade materialet saknar patienternas upplevelse av trygghet i 

ambulanssjukvården. Trygghet medför att en person är fri från fara, skada och lidande. 

Patientens upplevelse från ambulansen har stor påverkan på välbefinnande och 

livskvalitet efter vårdtidens slut. Hur patienten känner är en av de största 

informationskällorna för att kunna avgöra hur upplevelsen har varit i ambulansen. Att 

vårda patienter i prehospital miljö är utmanande för ambulanspersonal då alla 

situationer är unika och vårdmiljön är svår att påverka. Vårdmiljön har betydelse för 

vårdkvalitén och för patientens upplevelse av trygghet och säkerhet. För att säkra 

efterlevnaden av regelverken och kvalitetssäkra vården för patienterna finns det ett 

värde av att undersöka hur patienten upplever trygghet även i prehospital miljö. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755599X12000808?via%3Dihub#b0115
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SYFTE 

Syftet var att beskriva patientens upplevelse av trygghet i prehospital miljö. 

METOD 

Ansats 

För att besvara syftet i studien använde vi en induktiv ansats med kvalitativ inriktning 

på studien (Polit & Beck, 2017). 

Design 

För att belysa patienternas upplevelser i samband med en företeelse kommer en allmän 

litteraturöversikt att genomföras (Polit & Beck, 2017). För att beskriva upplevelsen av 

trygghet hos patienter i prehospital miljö lämpar sig framförallt kvalitativ forskning som 

utgår från att förstå och förklara en persons livssituation. Förståelsen för ett fenomen 

som trygghet beskrivs av patientens erfarenheter, upplevelser och förväntningar. 

(Friberg, 2017). Studien baseras på framförallt kvalitativa artiklar. Kvantitativa artiklar 

har även inkluderats med fördelen att göra analysen mer omfattande genom en större 

mängd insamlade data (Polit & Beck, 2017). 

Urval 

I sökningarna tillämpades inklusions- och exklusionskriterier. Valda inklusionskriterier 

i litteraturstudien är kvalitativa och kvantitativa artiklar. Polit och Beck (2017) 

understryker att artiklarna bör vara skrivna på ett språk författarna själva behärskar, 

därför inkluderades artiklar skrivna på svenska eller engelska. Artiklarna skulle även 

vara granskade enligt peer reviewed och tillgängliga i fulltext. Tidsramen för 

inkluderade artiklar sattes först till tio år enligt rekommendation från Polit och Beck 

(2017). När sökträffarna blev för få togs tidskravet bort för att säkerställa ett resultat 

baserat på högkvalitativa studier. Artiklarna skulle även motsvara PEO (population, 

exposure, outcome) för inklusion. Exklusionskriterierna var review artiklar och 

pilotstudier. 

Datainsamling 

Litteraturöversikten genomförs via systematisk sökning och sammanställning av 

vetenskapliga artiklar. Databaserna Pubmed och Cinahl innehåller båda vetenskapliga 

artiklar med omvårdnadsforskning och medicinsk vetenskap (Butler, Hall & Copnell, 

2016). Litteraturöversikten skall vara tillräckligt omfattande, aktuell och väl genomförd 

via systematik samt inneha tydliga kriterier för beslut om inklusion eller exklusion av 

artiklar. Studien skall även vara reproducerbar (Polit & Beck, 2017). För att minska 

risken för bias beskrevs sökstrategin för studien innan sökningar genomfördes (Bettany-

Saltikov & McSherry, 2016). Systematiska sökningar har genomförts på samma sätt i 

databaserna Pubmed och Cinahl för aktuellt ämnesområde via väldefinierade sökord. 

Sökningen har dokumenterats för att säkerställa tillförlitligheten och trovärdighet i 

studien.  

 

Sökstrategier som använts i litteraturstudien är beskriven av Bettany-Saltikov och 

Mcsherry (2016), strategin beskrivs i sex steg men då studien inte är en systematisk 

litteraturöversikt är steg fem exkluderat.  
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Första steget var att definiera forskningsfrågan genom att identifiera komponenter som 

användes i strukturen PEO (population, exposure, outcome). Strukturen PEO är 

rekommenderad att använda till kvalitativa studier (Khan, Kunz, Kleijnen & Antes, 

2003).  

 

Population: Patienter. 

Exposure: Prehospital miljö. 

Outcome: Upplevelse av trygghet. 

 

Andra steget var att identifiera synonymer för alla komponenter (PEO) av 

forskningsfrågan. Sökorden togs dels fram genom MesH termer (Medical Subject 

Headings) samt via Cinahl Headings. Sökning i MesH på svenska ordet ”trygghet” 

översatt till engelskans “Patient safety” gav resultatet “Efforts to reduce risk, to address 

and reduce incidents and accidents that may negatively impact healthcare consumers”, 

som inte fullt beskriver patientens upplevelse av trygghet. Funna artiklars keywords 

samt förslag på sökord i de olika databaserna har även använts. Vid första sökningarna i 

Pubmed för att fastslå aktuell forskning fann författarna nedanstående sökord i olika 

kombinationer för att beskriva ämnesområdet. Eftersom ordet trygghet samt prehospital 

inte finns som MeSH term var sökorden väldigt många som beskriver ämnet i artiklarna. 

Fritextsökningarna har gjort sökningen sensitiv genom att många artiklar har fångats 

men samtidigt har många artiklar som inte har varit relevanta gjort sökningen mindre 

specifik (Bettany-Saltikov & Mcsherry, 2016). 

 

Population 

Patient, Care recipient, Healthcare consumers. 

 

Exposure 

Ambulance, Ambulance clinicians, Ambulance nurses, Ambulance care, Ambulance 

services, Emergency care, Emergency treatment, EMS (Emergency Medical Services), 

EMT (Emergency Medical Technician), Environment, Care, Critical Care, Nursing, 

Nursing Care, Nursing Services, Paramedic, Patient care, Prehospital, Prehospital Care, 

Prehospital emergency care, Services. 

 

Outcome 

Attitude, Attitude to health, Causality, Emotions, Experience, Feel safe, Patient 

Satisfaction, Patient safety, Patient trust, Patients/psychology, Professional-Patient 

Relations, Psychosocial factors, Psychological stress, Qualitative, Quality Indicators, 

Quality of Life, Quality of Health Care, Safety, Security. 

 

De identifierade sökorden kombinerades med booleska operanden “OR” för att göra 

sökningen sensitiv och erhålla så stor bredd av artiklar som möjligt. Efter en första 

sökning gjordes en utökad blocksökning där blocken från första sökningen 

kombinerades med den booleska operanden “AND” för att göra sökningen mer specifik 

(Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). 

 

Tredje steget var att identifiera förkortningar och trunkeringar för en så bred träffbild 

som möjligt oavsett ändelser på sökorden. När sökningen genomfördes användes inte 

några förkortningar eller trunkeringar för något av de funna sökorden eftersom 

träffbilden blev så stor. När fritextsökning gjordes användes istället citationstecken “ “ 

för att precisera träffarna.  
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Fjärde steget var att utveckla en sökstrategi. Provsökningar med identifierade sökord 

gav flertalet artiklar som inte alls motsvarade inklusionskriterierna. För att göra 

sökningen mer specifik togs många av sökorden bort som till exempel “emotions” som 

gav personalens känslor istället för patientens. Sökord som “safety” plockades bort då 

träffbilden speglade all blåljusverksamhet och beskrev säkerhetsaspekter. Sökningen 

genomfördes med ett eller flera nyckelbegrepp taget ur block tre som beskriver 

“trygghet” kombinerat “AND” med de ord som beskriver “prehospital miljö” i block 

två. Block 1 inkluderades i sökningen genom att använda MeSH termer som beskriver 

patientens perspektiv, till exempel “Patients/psychology”, “Professional-Patient 

Relations”och “patient satisfaction”.  

 

Sökningar 

Sökord använda i Pubmed 

Block 1 

(Population) 

Block 2 (Exposure) Block 3 (Outcome) 

Patients (MeSH) Ambulances (MeSH) Patient Satisfaction (MeSH) 

 
“Ambulance care” Patients/psychology (MeSH) 

 
"Ambulance clinicians" Professional-Patient Relations 

(MeSH) 

 
Emergency Medical Technicians 

(MeSH) 

Stress, Psychological (MeSH) 

 
"Prehospital" 

 

 

 

Sökningen i CINAHL Complete genomfördes på samma sätt som i PubMed. De 

identifierade sökorden som slagits i MeSH slogs även i CINAHL Subject headings, 

fanns inte sökordet som Major Headings (som beskriver huvudfokus i artikeln) söktes 

det istället i fritext. 

 

Sökord använda i CINAHL Complete 

Block 1 

(Population) 

Block 2 (Exposure) Block 3 (Outcome) 

Patients+ (MM) Ambulances (MH) Patient Satisfaction (MH) 
 

“Ambulance care” Psychology (MH) 

 
"Ambulance clinicians" Professional-Patient Relations 

(MH) 

 
Emergency Medical Technicians 

(MH) 

Stress, Psychological (MH) 

 
Prehospital care (MH) 
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Sjätte steget var att spara sökningarna, dokumentation har gjorts om sökstrategi, vilken databas  

sökningen genomförts i, artikelns titel, abstract samt vilket datum sökningen gjordes.  

De utvalda artiklarna har sparats ner för dataanalysen. Innan artikeln inkluderats i studien har  

den lästs i fulltext av författarna. Sökningen resulterade i 25 artiklar varav sex artiklar  

är dubbletter och två är tripletter, visas via Pubmed ID i tabellen nedan. 

 

Sökningar i Pubmed.  

Inkluderade artiklar finns redovisade med Pubmed ID  

Datum Sökord Avgräns 

ningar 

Träffar Lästa 

Abstract 

Lästa 

Artiklar 

Inkl 

Artiklar 

15/1 Stress, Psychological 

(MeSH) 
AND 
Ambulances (MeSH) 

OR Emergency medical 

technicians (MeSH) OR 

"Ambulance care" OR 

"Ambulance clinicians" 

OR "Prehospital" 

Abstract, 

English 
335 43 1  0 

15/1 Patients/psychology 

(MeSH) OR Professional-

Patient Relations (MeSH)  
AND  
Ambulances (MeSH) 

OR Emergency medical 

technicians (MeSH) OR 

"Ambulance care" OR 

"Ambulance clinicians" 

OR "Prehospital" 

Abstract, 

English 
346 58 6  4 

 
Pubmed 

ID: 
28793852 
23139099 
18627804 
24067194 

15/1 Patient satisfaction 

(MeSH) 
AND  
Ambulances (MeSH) 

OR Emergency medical 

technicians (MeSH) OR 

"Ambulance care" OR 

"Ambulance clinicians" 

OR "Prehospital" 

Abstract, 

English 
99 67 14 
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Pubmed 

ID: 
28892188 
27567212 
24001462 
25303062 
29929886 
28793852 
23139099 
21459350 
24001462 
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Sökningar i Cinahl complete 

Inkluderade artiklar finns redovisade med Pubmed ID  

Datum Sökord Avgränsningar Träffar Lästa 

Abstract 

Lästa 

Artiklar 

Inkl 

Artiklar 

16/1 Stress, 

Psychological 

(MH) 
AND 
Ambulances 

(MH) OR 

Emergency 

medical 

technicians 

(MH) OR 

Ambulance care 

(MH) OR 

"Ambulance 

clinicians" OR 

Prehospital care 

(MH) 

Abstract, English, 

Peer Reviewed, 
Research Article  

24 24 2  1 
 
Pubmed 

ID: 
19546279 

16/1 Psychology 

(MH) OR 

Professional-

Patient Relations 

(MH) 
AND 
Ambulances 

(MH) OR 

Emergency 

medical 

technicians 

(MH) OR 

Ambulance care 

(MH) OR 

"Ambulance 

clinicians" OR 

Prehospital care 

(MH) 

Abstract, English, 

Peer Reviewed, 
Research Article 

29 29 4 4 
 
Pubmed 

ID: 
28793852 
27567212 
26856496 
24067194  

16/1 Patient 

satisfaction 

(MH) 
AND 
Ambulances 

(MH) OR 

Emergency 

medical 

technicians 

(MH) OR 

Ambulance care 

(MH) OR 

"Ambulance 

clinicians" OR 

Prehospital care 

(MH) 

Abstract, English, 

Peer Reviewed, 
Research Article 

36 36 8 
  

4 
 
Pubmed 

ID: 
26856496 
25257225 
16164532 
21459350 
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16/1 Ambulances 

(MH) OR 

Emergency 

Medical 

Technicians 

(MH) OR 

Prehospital Care 

(MH) 
AND 
Patients+ (MM)  

Abstract, English, 

Peer Reviewed, 
Research Article 

129 31 4  3 
 
Pubmed 

ID: 
29929886 
23273803 
24067194 

Dataanalys 

Analysen av funna artiklar genomfördes i tre steg enligt en modell beskriven av 

Bettany-Saltikov och McSherry (2016). 

 

Första steget består av två delmoment. Initialt granskades enbart titlar och abstrakt på de 

funna artiklarna för att se om de motsvarade syftet (Bettany-Saltikov & McSherry, 

2016). 

 

De artiklar vars abstrakt och titel motsvarade syftet lästes sen i sin helhet om de fanns 

tillgängliga i fulltext. När artiklarna lästes i sin helhet kontrollerades om de motsvarat 

inklusionskriterierna “Ja” (J) enligt mallen PEO eller inte “Nej” (N). Om författarna var 

osäkra “Osäker” (O) på om artikeln motsvarade inklusionskriterierna lästes de åter i sin 

helhet (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Se exempel i tabell nedan.  

 

J= Ja, N=Nej, O=osäker 

Artikelnummer Population: Patienten Exposure: Prehospital Outcomes:  

Trygghet 

1 J J J 

2 J J N 

3 J O N 

 

Andra steget var kvalitetsgranskning av artiklarna som tagits ut enligt Sophiahemmets 

högskolas granskningsmall (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999). Granskningen har 

genomförts av båda författarna för att undvika bias (Bettany-Saltikov & McSherry, 

2016).   

 

Tredje steget var extraktion av data ur de utvalda artiklarna, det har skett enligt nedan 

angiven matris. Matrisen har använts för att strukturera upp fynden i artiklarnas 

resultatdel (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). 

 

Artikelnummer Artikelsida Rad Extraherade data Underteman 

1 
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När extraktionen av data ur artiklarna genomförts så kortades texten ner till 

meningsbärande enheter (kondensering). Därefter skapades två huvudkategorier som 

sammanställdes i sju underkategorier. Det här steget genomförs för att öka 

tillförlitligheten i kategoriseringsmetoden och för att undvika bias från författarna.  

 

Forskningsetiska överväganden 

För att undvika plagiering, förfalskning av data eller fabricering av resultatet krävs det 

aktiv ansträngning och observation av författarna (Polit & Beck, 2017). God 

forskningssed baseras på fyra grundläggande principer som ger vägledning åt forskarna 

i hantering av praktiska, etiska och intellektuella problem. Principerna är tillförlitlighet, 

ärlighet, respekt och ansvarighet. Tillförlitligheten avspeglas i att säkerställa kvalitet via 

forskningens design, analys, metod, och utnyttjande av resurser. Ärlighet i att 

genomföra, utveckla, granska samt rapportera och informera om forskningen rättvist, 

öppet, objektivt och fullständigt. Respekt för omgivningen. Ansvarighet för hela 

forskningsprocessen. Studien kräver inte en formell etisk prövning (Vetenskapsrådet, 

2019). Alla inkluderade artiklar är publicerade i vetenskaplig tidskrift och följer 

tidskriftens instruktioner gällande författaranvisningar som även ställer krav på studiens 

etiska godkännande. Författarna till studien har beaktat forskaretik genom att ta ansvar 

för att presentera studien objektivt och inte tolka resultatet och slutsatserna på ett sätt 

som saknar vetenskapligt belägg och inte heller undanhålla resultat som framkommit i 

studien. Alla använda källor i studien finns redovisat.  

RESULTAT 

Dataanalysen resulterade i två huvudkategorier som påverkar patientens upplevelse av 

trygghet; mellanmänskliga faktorer och yttre faktorer. De mellanmänskliga faktorerna 

innefattar underkategorierna yrkesskicklighet, information, förtroende och 

personcentrerad vård. De yttre faktorerna innefattar underkategorierna prehospitala 

miljön, smärta och värme. Resultatet presenteras i löpande text under respektive 

underkategori. Bilaga B innehåller artikelmatrisen som sammanfattar de vetenskapliga 

artiklar som ligger till grund för resultatet. 

 

Mellanmänskliga faktorer 

Yrkesskicklighet 

Det sammanvägda resultatet av kategorin yrkesskicklighet beskriver hur patienten 

upplever trygghet när de uppfattar ambulanspersonalen som professionell, kompetent 

och med kliniska färdigheter. Patienterna beskriver även trygghet när 

ambulanspersonalen visade att de brydde sig och mötte patienten på en personlig nivå 

samt var noggrann i sin utvärdering och behandling (Norberg Boysen, Nyström, 

Christensson, Herlitz & Wireklint Sundström, (2017); Togher, O'Cathain, Phung, 

Turner, & Siriwardena, (2015); Holmberg, Forslund, Wahlberg & Fagerberg, (2014); 

Elmqvist, Fridlund & Ekeberg, (2008); Togher, Davy & Siriwardena, (2013); 

Kietzmann, Wiehn, Kehl, Knuth & Schmith, (2016)). 

 

I studien av Norberg Boysen el al. (2017) beskrev patienterna att de kände sig säkra i 

omhändertagandet om de uppfattade att ambulanspersonalen hade yrkeserfarenhet, 

kompetens och kunskap om liknande vårdsituationer.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=O%27Cathain+A&cauthor_id=25303062
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Det handlade mer om en känsla av att ambulanspersonalen visste vad de gjorde än om 

vad de faktiskt sa och gjorde. Kunskap involverar också konsten att hantera människor. 

Ambulanspersonal är i rollen som specialister och patienten måste kunna lita på deras 

expertis. Patienter beskriver det som att de är säkra på att ambulanspersonalen vet mer 

om vården än vad de själva gör. Kompetens och erfarenhet kännetecknar professionell 

vård i sin helhet, litar patienten på att tillhandahålla tillräcklig hjälp ger den en känsla av 

trygghet. Att känna sig trygg beskrivs som att patienten kan lita på att 

ambulanspersonalen kommer att hjälpa dem (Norberg Boysen et al., 2017)  

 

Patienterna i en studie upplevde försäkran om ambulanspersonalens kompetens och 

färdigheter när de visade sig kunniga och var grundliga i sin kliniska utvärdering och 

behandling (Togher et al., 2015). I Holmberg et al. (2014) beskriver patienterna hur de 

upplevde tryggheten när de kände att ambulanspersonalen brydde sig, då kunde de 

släppa taget och veta att omhändertagandet kommer att fungera. Omhändertagandet 

kändes tryggt i händerna på en annan när patienterna hade förtroende för klinikernas 

kompetens och kunskap. Elmqvist et al. (2008) får fram i sin studie att vissa patienter 

upplevde en känsla av att röra sig mellan kontroll och beroende samt mellan rädsla och 

säkerhet, där hotet mot livet stärkte kampen för livet. När någon tar ansvar och åtföljer 

patienten genom den medicinska processen ger det patienten möjlighet att känna sig 

som någon och därmed utgöra ett sätt att återfå kontrollen över sitt liv (Elmqvist et al., 

2008).  

 

Graden av kontroll som patienten uppfattade att ambulanspersonalen hade påverkade 

deras upplevelse av vårdtillfället positivt. Patienterna fokuserade både på 

ambulanspersonalens tekniska färdigheter och betonade vikten av effektiv 

kommunikation i ett patientcentrerat möte. Patienternas syn på professionalism var nära 

kopplat till uppfattningen av deras kompetens. Om patienterna var missnöjda med sin 

vård ledde det till slutsatsen att ambulanspersonalen inte var tillräckligt kunnig för sin 

roll (Togher et al., 2013).  

 

Ahlenius, Lindström och Vicente (2016) beskriver att patienter förväntar sig 

professionell personal när de ringer efter en ambulans. Ibland har de blivit bemötta av 

ambulanspersonal som upplevs inkompetenta, som inte kunde bedöma 

allvarlighetsgraden av deras tillstånd adekvat. Undersökningen av patienten som låg till 

grund för behandlingen kunde också kritiseras för att inte vara tillräckligt grundlig. 

Flertalet patienter beskriver nonchalans och ohjälpsamhet från ambulanspersonal. Det 

förekom en diskrepans mellan patientens och ambulanspersonalens upplevelse av hur 

allvarligt patientens tillstånd var. Togher et al. (2013) menar att patientens föreställning 

av professionalism var också förknippat med hur ambulanspersonalen kunde möta 

patienten på en personlig nivå. En kombination av god klinisk omvårdnad och ett bra 

möte med patienten rapporterades ge de högsta nivåerna av patientnöjdhet. 

 

Kietzmann et al. (2016) skriver att vara migrant visade ingen skillnad på patientnöjdhet, 

men ingen eller endast grundläggande kunskaper av ett annat språk påverkade 

upplevelsen av vården prehospitalt negativt. Ambulanspersonalens sociala och 

emotionella kompetens var signifikant förknippat med den totala tillfredsställelsen med 

vårdtillfället innan sjukhuset. Hadsund, Riiskjær, Skogstad Riddervold och Frischknecht 

Christensen (2013) beskriver att patientnöjdheten i en studie var förknippat med hur 

ambulansen kördes, det upplevda förtroendet för hur ambulanspersonalen hanterade 

situationen samt respekten som de visade.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hadsund+J&cauthor_id=24001462
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Riddervold+IS&cauthor_id=24001462
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Patienter och närstående uttryckte osäkerhet och skuldkänslor när de ringde efter en 

ambulans på grund av tanken att någon annan kanske behövde resursen mer än dem. 

Det upplevdes viktigt för att minska skuldkänslor att personen som tog emot deras 

samtal samt att ankommande ambulanspersonal bekräftade patienten i att de har fattat 

rätt beslut att ringa (Togher et al., 2015). Togher et al. (2013) skriver att uppmuntran 

från ambulanspersonal värderas ofta högt bland patienter. Patienterna är själva osäkra på 

vad som kan orsaka deras symtom och de vill inte vara till besvär trots att de uppenbart 

mår dåligt. I Togher et al. (2015) studie beskrev alla deltagare känslor av rädsla, ångest 

och panik orsakade av oro över allvarligheten i episoden av den sjukdom / skada de 

upplevde. Patienterna beskrev hur dessa känslor reducerades av vård som mottogs från 

ambulanspersonal som de uppfattade visste vad de skulle göra på ett säkert och lämpligt 

sätt.  

 

Information 

Information bidrar till att patienternas oro, osäkerhet och ångest lindras, det kan även 

medföra en positiv upplevelse och ge ökat förtroende för den prehospitala vården. 

Information som ges behöver vara individanpassad (Togher et al., (2015);  (Togher et 

al., (2013); Melby & Ryan, (2005); Norberg Boysen et al., 2017)). 

 

Togher et al. (2015) skriver att i en stressad situation kan osäkerheten minskas hos 

patienter genom att de får information om vad de ska göra i väntan på ambulans och hur 

lång tid det tar för ambulansen att komma till plats. När ambulanspersonalen är på plats 

kan osäkerheten även minskas genom att de bekräftar redan given information. Hadsund 

et al. (2013) skriver att patienterna upplevde den prehospitala vården positiv i högre 

utsträckning när förväntad tid för ambulansens ankomst kunde ges och när 

ambulanspersonalens bedömda triage överensstämmer med patientens egna. Faktorer 

som starkt påverkade patienternas helhetsintryck till det positiva av den prehospitala 

vården var; hjälp som gavs när de ringde 112, ambulanspersonalens förmåga att förklara 

vad de gjorde samt engagemang från släktingar i enlighet med patientens behov.   

Togher et al. (2015) Skriver att nyckeln mellan två olika upplevelser av kontakt med 

112 var att i första situationen kände patienten att handläggaren lyssnade på dem och 

gav korrekta råd.  

 

Patienterna uttryckte att kvaliteten på ambulanspersonalens förklaringar ökade 

förtroendet för deras förmåga att behandla dem. Patienterna hade olika åsikter om att få 

information om vilken diagnos som gavs (Togher et al., 2013). I en studie med äldre 

patienter upplevdes att förklaringar och information som gavs var tillfredsställande, 

dock så saknades information om vad de äldre kunde förvänta sig när de kom fram till 

sjukhus (Melby & Ryan, 2005).  

 

Det var viktigt för patienterna att få information om att det skett en formell rapport 

mellan ambulanspersonalen och sjukhuset. Patienterna var även nöjda med att få 

rapporten förklarad för sig och en försäkran om att bli lämnad till kompetent personal 

som kommer att ta hand om dem (Togher et al., 2013, 2015). Äldre svenska patienter 

beskriver att de inte visste om ambulanspersonalen var utbildade sjuksköterskor. Det är 

möjligt att äldre patienter hade haft andra förväntningar om de hade fått den 

informationen (Melby & Ryan, 2005). Under hela vårdkedjan är det viktigt att få tidig 

och lämplig information som är lätt att förstå och individuellt anpassad. Detta innebär 

att patienter måste kunna förstå vad som sägs, vilket kan innebära en volym, kognitiv 

eller språklig anpassning.  
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Vilket var nödvändigt för att kunna förstå vårdprocessen som presenteras. Information 

måste presenteras enkelt och på ett förståeligt sätt för att optimera patientens chanser att 

känna sig övertygad om att viktig information inte har utelämnats (Norberg Boysen et 

al., 2017).  

 

Förtroende 

Trygghet infinner sig när patienten kan skapa ett förtroende för ambulanspersonalen 

genom att lita på att få behandling. Att patienten upplever lugn är även associerat med 

förtroende. Patienternas tidigare erfarenheter av vårdtillfällen styr deras förväntningar 

och påverkar även deras förtroende för ambulanssjukvården (Togher et al., (2015); 

Ahlenius et al., (2016); Holmberg et al., (2014)). 

 

Patienterna uttryckte generellt en inre känsla av förtroende när de ringde 112, i att 

ansvaret för deras hälsa lades i händerna på ambulanspersonal som visste vad de skulle 

göra och hur de skulle hjälpa dem. Den här inre känslan av förtroende lade grunden för 

patientens upplevelse av hela vårdtillfället i ambulansen. När patienten ringde efter 

ambulans uppskattade de främst försäkran om att få sin ångest, rädsla eller panik 

lindrad. Försäkran uppnåddes genom professionalism, kommunikation, kort väntan på 

hjälp och kontinuitet mellan överföringspunkter. Ovanstående hjälpte patienten att 

känna trygghet direkt eller indirekt genom att ingjuta förtroende för 

ambulanspersonalen. Att känna lugn var nära associerat med förtroende, det är känslan 

eller tron att kunna lita på något eller någon (Togher et al., 2015).  

 

Det har förekommit olika uppfattningar mellan vad ambulanspersonalen tror att 

patienten förväntat sig jämfört med vad patienten rapporterade att de faktiskt förväntat 

av prehospital vård. Patienter har rapporterat höga förväntningar på vård men var ofta 

okunniga om prehospitala bedömningar och behandlingar (Togher et al., 2013).  

 

Patientens tidigare erfarenheter av vårdtillfällen ligger också bakom patientens 

förväntningar av mötet med ambulanspersonalen. När ambulanspersonalen 

objektifierade patienten, kränkte deras värdighet, integritet och inte tog deras sjukdom 

på allvar skapade de ett vårdlidande. Misstro uttrycktes på olika sätt, patienter uppfattar 

ambulanspersonal som skeptiska när de ifrågasätter deras sjukdom eller smärta.  

Verbalt kunde ambulanspersonal uppfattas som aggressiva genom röstläget som 

beskrivits kort, oförskämt, bryskt eller argt och avvisande (Ahlenius et al., 2016). 

Holmberg et al. (2014) skriver att vara beroende av en annan innebar för patienten att 

avstå sitt eget inflytande och ha förtroende för ambulanspersonalen och deras 

kompetens att hantera situationen, samtidigt som att vara beroende av deras närvaro.  

 

Ahlenius et al., (2016) menar att när patientens egenvård visade sig otillräcklig ökade 

deras beroende. De var tvungna att anpassa sig till nya omständigheter och finna nya 

överlevnadsstrategier, det här gjorde patienterna sårbara och beroende av att bli “sedda” 

av ambulanspersonalen. Patienterna förväntade sig att bli sedda som en unik människa 

behandlad med respekt, omsorg och omtanke. De tvingades acceptera att de var i behov 

av professionell vård och deras sårbarhet uttryckte sig som behövande. Patienterna 

förväntade sig då att deras lidande skulle tas på allvar och att ambulanspersonalen skulle 

ha skapat en humanistisk omtänksam relation (Ahlenius et al., 2016).  
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Personcentrerad vård 

Patienterna uppskattar omtänksamhet, respekt och involvering i vården. Holistisk 

omvårdnad förbättrar hela vårdtillfället i ambulansen. Trygghet infinner sig hos 

patienter när de upplever närvaro, medan känsla av ensamhet ökade ångest och rädsla. 

Interpersonella färdigheter som påverkar hur ambulanspersonalen kommunicerar och 

bemöter patienten är lika viktigt som vad som sägs. Kommunikation var grundläggande 

för trygghet, såväl verbal som icke verbal (Togher et al., (2013); Holmberg et al., 

(2014); Elmqvist et al., (2008); Johansson, Ekwall & Wihl (2011);  

Togher et al., (2015); Aléx, Lundgren, Henriksson & Saveman (2013)). 

 

I Rantala, Forsberg och Ekwalls (2018) studie har det visat via bedömningsinstrument 

att den prehospitala vården i allra högsta grad upplevs som personcentrerad. Togher et 

al. (2013) skriver att det upplevdes viktigt att patienterna fick känna sig omhändertagna, 

även via visad respekt och involvering i vården (Holmberg et al., 2014). Om 

ambulanspersonalen visade omtänksamhet kunde det minska patientens oro. När 

patienten upplevde att deras liv låg i händerna på någon annan betonades deras 

sårbarhet samt vikten av att ambulanspersonalen visade vårdande kvalitéer (Togher et 

al., 2013). Elmqvist et al. (2008) skriver att förutom det systematiska upprätthållandet 

av vitala funktioner innefattar mötet med prehospital akutsjukvård andra delar för att 

hålla den skadade vid liv. Att ambulanspersonal är nära och rör patienten är av enorm 

betydelse för en skadad som är förvirrad. Mötet kännetecknas därmed även av en 

existentiell bekräftelse. Togher et al. (2013) menar att engagemang från 

ambulanspersonalen krävs för att tillgodose såväl patientens känslomässiga såväl som 

fysiska behov. Engagemang är nödvändigt i strävan av att leverera vård av hög kvalitet, 

bortom en mekanistisk biomedicinsk vård.  

 

Togher et al. (2013) skriver att holistisk vård har definierats som behandlingen av 

patientens fysiska och emotionella behov genom utvärdering, klinisk behandling och 

uppmuntran. Detta inkluderar hänsyn till familjemedlemmars och ibland även husdjurs 

behov genom praktiskt försäkrande av patientens egendom innan patienten tas till 

sjukhus. Om patienten upplevde holistisk omvårdnad så förbättrades hela upplevelsen 

av den prehospitala vården.    

 

Viss ambulanspersonal visade en förståelse för patientens personliga problem som gick 

utöver tillhandahållandet av klinisk vård. Detta visade sig genom deras framsyn i frågor 

om andra aspekter som kunde skapa oro för patienten än det medicinska tillståndet 

patienten drabbats av (Togher et al., 2013). 

 

Johansson et al. (2011) beskriver att den i särklass mest positivt skattade egenskapen i 

en studie var att ambulanspersonalen tog sig tid att möta patientens behov. Andra frågor 

som visade störst spridning i en svarsenkät som utvärderat vårdtillfället prehospitalt var; 

ambulanspersonalen skulle ha varit mer uppmärksam, att de upplevdes för stressade för 

att samtala, att patienten upplevde sig som ett “fall” istället för en person och att 

ambulanspersonalen inte var vänlig. Författarna Togher et al. (2013) menar att 

kommunikationen under resan till sjukhuset som syftar till att förbättra patientens 

fysiska och psykiska välbefinnande är vad patienter och ambulanspersonal antar, och 

kommer att vara, kvalitativ vård och ge de bästa upplevelserna av det prehospitala 

vårdtillfället. Detta bekräftades av både patienter och ambulanspersonal och stödjer att 

holistisk vård kan vara till nytta för positiva kliniska resultat (Togher et al., 2013). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Al%C3%A9x+J&cauthor_id=23273803
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Togher et al. (2015) skriver att patienterna i en studie upplevde trygghet av kontinuerlig 

närvaro av sjukvårdspersonal, oavsett om det var via telefon eller fysiskt. Känslan av att 

lämnas ensam ökade deras ångest och rädsla. Samma trygga känsla följde när 

ambulanspersonalen ständigt närvarande när de anlänt till sjukhus. För patienter som 

lämnades hemma upplevdes en känsla av kontinuitet när ambulanspersonalen lämnade 

instruktioner om att ringa igen om deras hälsa försämras. Ovanstående upplevdes 

betryggande för patienten då det minskade avståndet mellan att vårdas av professionella 

jämfört med att själv vara helt ansvarig för sin egen hälsa (Togher et al., 2015). 

 

Holmberg et al. (2014) skriver att närvaro av ambulanspersonal gjorde skillnad för 

patienternas upplevelse av trygghet och lugn. Den innebar såväl fysisk närvaro eftersom 

ambulanspersonalen satt nära men också en mänsklig närvaro när de var öppna och 

erkände patienterna som personer. Närvaron upplevdes som omtänksam när 

ambulanspersonalen var känslomässigt närvarande i situationen, vilket skapade en varm 

avkopplande atmosfär byggd på empati och humor. 

 

Verbal och icke verbal kommunikation hos ambulanspersonal var grundläggande för att 

patienten skulle uppleva trygghet. Studien identifierade tre aspekter av kommunikation; 

känna sig lyssnad på, få information och kommunikationsstil. Att ambulanspersonalen 

även visade interpersonella färdigheter som att vara lugn, vänlig och informativ bidrog 

även till ovanstående uppfattning. Patienter uppskattade när ambulanspersonal använde 

sig av humor i sin kommunikation eller använde sig av patientens förnamn, det ansågs 

vara professionellt. Trots detta uppstod missförstånd mellan patienterna, närstående och 

ambulanspersonalens sätt att tala när de använde sig av humor som upplevdes 

opassande (Togher et al., 2015).  

Regelbunden kommunikation och kontakt mellan patienten och ambulanspersonalen var 

nödvändig för patientens upplevelse av involvering i vården. Avsaknad av 

kommunikation ledde ofta till en känsla av utanförskap (Togher et al., 2013). Sättet som 

patienten blev tilltalad på var lika viktigt som vad som sas (Togher et al., 2013, 2015).    

 

Att skaffa information och få kommunicera problem upplevdes viktigt av patienterna. 

Ambulanspersonalen talade långsamt och tydligt och de såg till att patienten förstod 

genom att ställa frågor och titta på patienten (Norberg Boysen et al., 2017). Melby och 

Ryan (2005) menar att äldre patienter kände det som att ambulanspersonal lyssnade på 

dem, och de upplevde tillräckligt med tid för kommunikation. Dock förekom ingen 

utvärdering av att de äldre förstod vad som sas och ibland förekom det att äldre 

patienter inte förstod.  

 

Både telefonoperatören på 112 och ambulanspersonalen var uppskattade för deras lugn, 

vänlighet och förmåga att vara informativ. Det beskrivs som lindrande av patienters 

ångest samt ger en ökad tilltro till vården (Aléx et al., 2013; Togher et al., 2015). 

 

 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Al%C3%A9x+J&cauthor_id=23273803
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Yttre faktorer 

Prehospital miljö  

Patienternas upplevelse av att känna sig omhändertagna trots en påfrestande miljö ökade 

tillfredsställelsen med den prehospitala vården. Att vänta på ambulanspersonal utomhus 

bidrog till känslor av stress, hjälplöshet, sårbarhet och utmattning, framförallt i kyla. 

Väntetiden på ambulanspersonalens ankomst har även stark påverkan på patientens 

upplevelse av det prehospitala omhändertagandet (Doohan & Saveman, (2015); Togher 

et al., (2013); Elmqvist et al., (2008); Togher et al., (2015)). 

 

Doohan och Saveman (2015) har i en studie identifierat fyra aspekter som upplevs av 

patienter efter en olycka; prehospitalt obehag, brist på medkänsla i vården och brist på 

krisstöd. En punkt har identifierats som tillfredsställande vilket är det initiala stödet och 

omhändertagandet. Det prehospitala omhändertagandet medförde upplevelser av obehag 

som att vara kall, känna smärta och erfara bristande integritet. Medias närvaro var 

påträngande, journalister och fotografer visade lite empati när de fotograferade 

patienterna med ambulanser på plats, de visade ingen respekt för de överlevandes 

integritet. Journalister uppfattades som det värsta av allt hos överlevande då de inte var 

beredda på att träffa media. Det förekom också många positiva erfarenheter angående 

prehospital vård. Den prehospitala responsen var professionell och välorganiserad, där 

ambulanser och helikoptrar anlände snabbt efter olyckan. En buss för avtransport 

ordnades snabbt och filtar delades ut. Ovanstående gjorde det möjligt för överlevande 

att känna sig omhändertagna. I det stora hela kände sig patienterna nöjda med den 

medicinska vård och krisstödet som erbjöds. Att ha någon nära hela tiden var 

grundläggande och familjer erbjöds viktigt stöd (Doohan & Saveman, 2015) 

 

Togher et al. (2013) menar på att alla erfarenheter från vårdkedjan för patienter i behov 

av akutsjukvård är avgörande för hela upplevelsen. Elmqvist et al. (2008) skriver i sin 

studie att den skadade patienten upplever sig paralyserad och strandsatt när de ställs 

inför en oförberedd katastrof samt att de hade en stark känsla av att vara ensamma och 

övergivna. Känslor som rädsla, osäkerhet, inte få vård i tid, befinna sig i hotfull miljö 

beskrivs vilket medför att patienten känner sig utsatt och obekräftad. 

 

Aléx et al. (2013) skriver om upplevelsen av att vänta på ambulanspersonalen utomhus 

under en längre tid upplevdes som stressande. Ibland närmade sig mörkret och rädslan 

för att inte bli hittad ökade patientens ångest. Känslor som hjälplöshet, sårbarhet, 

utmattning och kyla bidrog till energiförluster. Några patienter beskrev kampen av att 

krypa i snön under 25 minuter uppemot en timme för att hålla sig vid liv. Att vara så 

kall och stel resulterade i att livsviljan tillslut försvann. 

 

Togher et al. (2015) skriver att patienter värderade ett snabbt svar från en ambulans på 

plats oavsett om de upplevde en nödsituation eller inte. Korta väntetider på några 

minuter kunde kännas för långa om patienten var i panik, särskilt om patienten var 

ensam vid situationen. De flesta patienter uttryckte inte direkt oro över sin väntetid men 

flera beskrev hypotetiska scenarion där en snabbare insats hade varit önskvärd. 

Ovanstående belyser i vilken utsträckning kort väntetid kan lindra patientens upplevelse 

av ångest. Oavsett så var patienterna i studien medvetna om i vilken utsträckning de 

kunde ge ambulanspersonalen skulden för att de upplevde brister vården. De medgav 

trafikens påverkan, avståndet och belastningen på tjänsten som orsaker till längre 

väntetid (Togher et al., 2013, 2015).  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Al%C3%A9x+J&cauthor_id=23273803
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Om väntetiden var längre än vad patienten ville kunde ambulanspersonalen kompensera 

för deras missnöje genom att införliva trygghet (Togher et al., 2015). Både 

ambulanspersonalens och patienternas upplevelse av vårdtillfället förbättrades om 

ambulansen kom snabbt på plats (Togher et al., 2013). Missnöje som beskrivits av 

behandling har varit för lång väntetid på ambulansen, för lång väntetid på att få komma 

in på sjukhuset och bristande information från ambulanspersonalen (Aléx et al., 2013).  

 

Under resan till sjukhus beskrevs missnöje med ambulansfordonet (Togher et al., 2013). 

Weber et al. (2009) har i en studie konstaterat att stressnivåerna hos patienterna ökar 

under ambulanstransport. Melby och Ryan (2005) skriver att äldre patienter var överens 

om att ambulansen inte var bekväm men de betonade att ambulanspersonalen gjorde så 

gott de kunde för att resan till sjukhus skulle upplevas så avslappnande och bekväm som 

möjligt. Alla deltagande kände att de var i säkra händer. Aléx et al. (2013) skriver att 

om patienten kunde känna värme påverkade det också patienternas upplevelse av resan i 

ambulansen, men att endast höja värmen upplevdes inte ge en lika hög känsla av 

välbehag för patienten jämfört med att använda värmepåsar.  

 

 

Smärta och värme 

Smärta är starkt förknippat med lidande hos patienterna och upplevelsen av att vara 

smärtpåverkad beskrivs som olidlig. Ambulanspersonalens behandling av patienterna 

påverkade deras upplevelse av smärta, antingen tillfredsställande eller förstärkande via 

förflyttning, avklädning och inte invänta effekt på smärtstillande. Att känna värme 

bidrog till trygghet och lugn vilket medförde en positiv känsla (Togher et al., (2013); 

(Aléx et al., (2013); Elmqvist et al., (2008); Ivarsson, Hommel, Sandberg, Sjöstrand & 

Johansson (2018)). 

 

Togher et al. (2013) skriver att det inte var enbart den snabba ankomsten av ambulansen 

utan patienten förväntade sig även en snabb bedömning och behandling av 

ambulanspersonalen. Smärta var ett signifikant symtom för patienter med hjärtbesvär, 

de beskrev sin smärta som olidlig och önskade smärtstillande så fort som möjligt. 

Patienterna var generellt nöjda med behandlingen av deras smärta och accepterade att 

resurserna i ambulansen var begränsade. Begränsningen medförde att patienterna fick 

förståelse för att smärtan inte fullständigt kunde behandlas.  

 

Känslan av smärta var av mindre betydelse för patienten när de i en katastrofsituation 

behövde vara stark och ta ansvar för sin skadade kropp utan att egentligen vara kapabel 

till det (Togher et al., 2013). När ambulanspersonal anlände upplevde patienten en 

känsla av lättnad strömma genom den skadade kroppen, spänningarna försvann och 

först då blev smärtan uppenbar (Aléx et al., 2013; Elmqvist et al., 2008; Togher et al., 

2013) 

 

Patienterna berättar att ambulanspersonalen var omtänksamma, behandlade smärtan, 

immobiliserade och delade ut filtar eller värmepåsar. Att vara inblandad i en 

katastrofsituation som innefattar att vara nedkyld och skadad kan påverka en person inte 

bara under själva händelsen men även långt efteråt. Aktiv uppvärmning med värmepåsar 

användes till 13 patienter i en studie. De beskrev att värmepåsar upplevdes varma och 

behagliga vilket bidrog till en positiv känsla (Aléx et al., 2013). I början var 

värmepåsarna kalla men de värmdes snabbt upp och känslan av lugn och trygghet 

infann sig. Frossan upphörde efter att värmepåsarna applicerades.  
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Värmen spred sig i hela kroppen och minskade känslan av obehag på grund av kylan 

och bidrog till att hela känslan av behandlingen upplevdes positiv. Det upplevdes som 

en fantastisk känsla att bli av med kylan i kombination med smärtlindring vilket tillät 

patienten att ligga ner och slappna av. De patienter som upplevde extremt låg 

kroppstemperatur var desperata efter värme och en värmepåse var tillräckligt för att 

värma hela kroppen (Aléx et al., 2013).  

 

I Ivarsson et al. (2018) beskriver patienterna att flytt till och från bårar samt avklädning 

ledde till smärtgenombrott som kändes fruktansvärt och orsakade mer smärta än när 

skadan inträffade. Vissa patienter kände också att ambulanspersonalens ambition var att 

behandla smärtan på ett adekvat sätt, men misslyckades ibland, de givna doserna hade 

inte fått avsedd effekt. Ibland väntade inte ambulanspersonalen på effekten efter att de 

givit behandling. Patienterna beskriver även tillfällen som en speciell händelse då 

smärtlindringen var adekvat och smärtnivåerna minskade från ambulansens ankomst 

och under resan fram till sjukhuset. I något fall så bad patienten om mer smärtlindring 

när de kände sig självsäkra vilket gav en bättre effekt på behandlingen och patienterna 

uttryckte ett större välbefinnande (Ivarsson et al., 2018) 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

Överförbarhet 

De artiklar som inkluderades i studien kommer från fem europeiska länder, tio av 15 

artiklar beskriver en svensk kontext. Det här ses som en styrka i studien, med tanke på 

att ordet trygghet är mest förekommande i Sverige så anser författarna att sökningen är 

sensitiv och de artiklar som är inkluderade motsvarar syftet. En svensk kontext ökar 

även överförbarheten till den egna vårdmiljön. Sökorden är delvis utformade via 

databasernas ämnesordlistor vilket ses som en styrka då ämnesorden används globalt. 

Dock finns en risk med att enbart förlita sig på ämnesord då artiklar som är nya inte har 

hunnit indexeras ännu. Författarna till litteraturstudien har både använt sig av sökningar 

via ämnesord och fritextsökningar utifrån bäst träffbild. Trygghet är ett centralt begrepp 

inom svensk sjukvård och skall eftersträvas enligt svensk hälso och sjukvårdslag (SFS 

2017:30). Trygghet som begrepp går inte att översätta direkt till engelska med samma 

innebörd, det tillsammans med ovanstående kan ge en förklaring till varför så många 

inkluderade artiklar i studien kommer från Sverige. Enligt svensk definition innefattar 

trygghet fri från fara, skada, lidande och utan rädsla, ängslan eller tvivel (Svenska 

akademins ordbok, 2008). Engelskans “patient safety” definieras i MeSH som “Efforts 

to reduce risk, to address and reduce incidents and accidents that may negatively impact 

healthcare consumers”. Initialt är definitionerna till de yttre faktorerna väldigt lika men 

de skiljer sig när den svenska definitionen även innefattar inre upplevelser som lidande, 

rädsla, ängslan eller tvivel. Det visade sig även i träffbilden vid artikelsökningar som 

inkluderade “patient safety” att de inte beskrev patientens inre upplevelser. För att få en 

träffbild som motsvarade den svenska definitionen fick sökord som Patient Satisfaction, 

Psychology, Professional-Patient Relations och Stress, Psychological användas.  

“Stress, Psycological” beskrivs enligt MeSH som “stress där känslomässiga faktorer är 

övervägande”, vilket medförde beskrivning av patientens inre upplevelse som liknar den 

svenska definitionen på trygghet.  
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Stress enligt svensk definition är en reaktion på något, såväl fysisk som psykisk 

påverkan, oftast på grund av för högt ställda krav på en individ (Svenska akademins 

ordbok, 1991). Författarna till denna litteraturstudie anser att begreppet stress breddar 

förståelsen för vad trygghet innebär för patienter i en miljö där kraven såväl psykiskt 

som fysiskt kan vara överväldigande för patienten och orsaka lidande. 

  

Trovärdighet 

För att belysa patienternas upplevelse i samband med en företeelse valde författarna att 

genomföra en litteraturöversikt (Polit & Beck, 2017). Översikten har inkluderat både 

kvalitativ och kvantitativ forskning men då syftet var att beskriva patienternas 

upplevelse har flest inkluderade artiklar varit kvalitativa som utgår från att förstå och 

förklara en persons livssituation (Friberg, 2017). Artikelsökningar har genomförts i två 

databaser som både innehåller vetenskapliga artiklar med omvårdnadsforskning och 

medicinsk vetenskap (Butler et al, 2016). Vid de första genomförda sökningarna fick 

författarna väldigt många träffar men det visade sig vara en alltför bred sökning som 

inte var tillräckligt specifik. När sökningarna förfinades kunde urval läggas till. 

Författarna valde att inte lägga någon tidsbegränsning på sökningarna då antalet artiklar 

som uppfyllde syftet då skulle bli för få. Det här ses som en svaghet i litteraturstudien 

då tre av de inkluderade artiklarna är äldre än tio år och skulle inte anses vara aktuella. 

Tio av 15 inkluderade artiklar var kvalitativa vilket författarna ser som en styrka då de 

på djupet förklarar ett fenomen som var syftet med studien. Att även inkludera 

kvantitativa artiklar som bekräftar vad de kvalitativa visar ses som en styrka för att öka 

trovärdigheten av det framkomna resultatet.  

 

Litteraturstudiens trovärdighet säkras genom att sökningarna presenteras i metod och 

tabeller under metodavsnittet. Samtliga inkluderade artiklar har genomgått 

kvalitetsgranskning enligt Sophiahemmets högskolas granskningsmall (Berg, Dencker 

& Skärsäter, 1999) för att säkra validitet. Granskningen har genomförts av båda 

författarna för att undvika bias (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016).  

Samtliga inkluderade artiklar har bedömts som hög eller medelhög kvalitet. Artiklar av 

medelhög kvalitét har framförallt varit kvantitativa artiklar där tveksamhet uppstått om 

antalet deltagande har varit tillräckligt stort. 

  

 

Forskningsetiska aspekter 

Studien har använt sig av en induktiv ansats vilket kan vara en risk vid för vida 

generaliseringar, en medvetenhet om att undantag kan förekomma ökar trovärdigheten. 

Författarna har bedrivit studien objektivt för att minska risken för bias och för vida 

generaliseringar. Det här har motverkats genom att båda författarna har genomfört 

extraktion av data ur samtliga artiklar som sedan kategoriserats. Det ses även som en 

styrka att en av författarna till studien inte arbetar i en prehospital miljö vilket minskar 

risken för bias. Att två författare genomfört studien ses också som en styrka för att 

minska risken för misstag eller feltolkningar (Polit & Beck, 2017).  

Initialt fann författarna väldigt många rubriker för att kategorisera extraherade data så 

korrekt som möjligt. När all data var kategoriserad började författarna att finna vidare 

begrepp för att strukturera huvudkategorier och underkategorier i resultatet.  

 

En svaghet i litteraturstudien är att ordet “trygghet” inte går att översätta direkt till 

engelska med samma innebörd. Vilket har ökat kravet på författarnas tolkning av vad 

som påverkar patienternas upplevelse av trygghet prehospitalt.  
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Innan extraktion av data ur artiklarna gjordes definierades begreppet noggrant och 

tolkningen breddades för att matcha engelskans synonymer. Att så många inkluderade 

artiklar kommer från Sverige är även i detta fall en styrka för att minska risken för bias. 

Följande har medfört ett omfattande resultat som beskriver patientens upplevelse av 

trygghet i den prehospitala miljön. Ett annat begrepp att ta hänsyn till är 

“ambulanspersonal” som innefattar olika utbildningsnivå i olika länder vilket 

framförallt kan ha påverkan på hur patienten upplever de mellanmänskliga faktorerna. 

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patientens upplevelse av trygghet i 

prehospital miljö. Resultatet i studien kunde syntetiseras till två huvudkategorier som 

beskriver patientens upplevelse av trygghet; mellanmänskliga faktorer och yttre 

faktorer. De mellanmänskliga faktorerna innefattar underkategorierna 

ambulanspersonalens yrkesskicklighet, deras förmåga till att ge information, skapa 

förtroende och bedriva en personcentrerad vård. De yttre faktorerna innefattar 

underkategorierna den prehospitala miljön i sig, patientens exponering av smärta och 

värme. Författarna har kunnat se likheter av huvudfynden till vald omvårdnadsteori för 

litteraturstudien. Joyce Travelbees (1971) omvårdnadsteori består av fem centrala 

begrepp, kommunikation, mening, mänskliga relationer, människan som individ och 

lidande (Travelbee, 1971). I hennes definition av begreppen kan författarna till 

litteraturstudien se nedanstående kopplingar till huvudfynden. Yrkesskicklighet 

innefattar vikten av kommunikation, information ger patienten mening, förtroende 

skapar mänskliga relationer, personcentrerad vård bekräftar människan som individ och 

den prehospitala miljön tillsammans med smärta och värme påverkar patientens lidande. 

Omfattningen av studiens huvudfynd visar att de mellanmänskliga relationerna till 

största del beskriver patientens upplevelse av trygghet i prehospital miljö. 

 

Yrkesskicklighet – Kommunikation 

Såväl som patientens förväntan så ställs det krav på att ambulanspersonalen ska kunna 

bedriva avancerad sjukvård under längre transporter med ett snabbt, effektivt och 

professionellt omhändertagande (Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

specialistutbildad sjuksköterska inom ambulanssjukvård, 2009). Uppfattningen av 

yrkeserfarenhet, kompetens och kunskap av liknande vårdsituationer medförde en 

känsla av att patienten vågade lämna över sin egenvård i ambulanspersonalens händer. 

Litar patienten på att ambulanspersonalen kan tillhandahålla tillräcklig hjälp medför det 

trygghet (Norberg Boysen et al., 2017). Tilliten baseras även på att ambulanspersonalen 

visade sig kunniga och grundliga i sin kliniska bedömning och behandling (Togher et 

al., 2015). Trygghet infann sig även när patienten kände att ambulanspersonalen brydde 

sig, patienterna fokuserade såväl på tekniska färdigheter som på vikten av effektiv 

kommunikation i ett patientcentrerat möte (Togher et al., 2013; Holmberg et al., 2014). 

Om patienten och ambulanspersonalen talade olika språk påverkade det upplevelsen av 

prehospitalt omhändertagande negativt (Kietzmann et al., 2016).  

 

Enligt Joyce Travelbee (1971) kräver kommunikation kunskap, färdigheter och 

sensitivitet. Om ambulanspersonalen besitter fundamental förståelse för människans 

villkor och egna värderingar kan kommunikation användas som ett terapeutiskt redskap 

av sig själv för att lindra patientens ensamhet och isolering (Travelbee, 1971).  
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Att kommunikation är ett brett samspel bekräftas av studien där patienterna trots att de 

inte förstod språket kunde uppleva den prehospitala vården positiv på grund av 

ambulanspersonalens sociala och emotionella kompetens (Kietzmann et al., 2016). 

Faktorer som verbal och icke verbal kommunikation var grundläggande för att patienten 

skulle uppleva trygghet (Togher et al., 2013, 2015).    

 

Information – Mening 

För att öka tillfredsställelsen med vården för närstående och patienter behövs en 

minskad oro samt en kontinuerlig information (Nairn et al,. (2004); Ekwall et al., 

(2009), att sjuksköterskan ger information och omvårdnad är av stor betydelse för 

patienten (Kihlgren et al 2005). För att minska patientens upplevelse av stress och 

osäkerhet är det viktigt att kontinuerligt informera patienten om vårdprocessen, redan 

när patienten ringer efter en ambulans. Att få information om när ambulansen anländer 

och vad patienten kan göra i väntan på ambulans minskar osäkerheten (Togher et al., 

2015; Hadsund et al., 2013). I patientberättelser har det beskrivits att både för mycket 

information och för lite om patientens tillstånd kan medföra en känsla av att 

ambulanspersonalen både har eller saknar kontroll över situationen (Togher et al., 

2013). Joyce Travelbee (1971) belyser vikten av att patienten känner mening i sin 

upplevelse av sjukdom och lidande för att bemästra situationen (Travelbee, 1971). För 

att ambulanspersonalen ska skapa förutsättning för patienten att bemästra sin situation 

behöver informationen som ges vara anpassad för patienten (Norberg Boysen et al., 

2017). 

  

Förtroende - Mänskliga relationer 

Patienterna känner trygghet när de upplevde förtroende för ambulanspersonalen, att 

känna lugn var nära associerat med förtroende, känslan att kunna lita på något eller 

någon. Känslan av förtroende la grunden för hur patienten skulle uppleva hela 

vårdtillfället i ambulansen (Togher et al., 2015). Förväntningar på omvårdnad av 

patienterna var höga men på grund av okunskap lägre på prehospitala bedömningar och 

behandlingar (Togher et al., 2013). Vårdlidande förekommer när ambulanspersonalen 

inte lyssnade eller trodde på patienten. Vid förlorad autonomi är det av största vikt att 

kunna lita på ambulanspersonalen för att bygga ett förtroende (Ahlenius et al., 2016). 

Joyce Travelbee (1971) understryker i sin omvårdnadsteori en interpersonell koppling, 

en mänsklig relation, där ambulanssjuksköterskan ansvarar för att utbilda och 

tillhandahålla strategier för att hjälpa patienten att lindra besvär eller ouppfyllda behov. 

Enligt teorin kan endast en relation upprättas om deltagarna ser varandra som unika 

individer (Travelbee, 1971). Det bekräftas av resultatet där patienten beskriver att de 

förväntar sig att bli sedda som en unik människa behandlad med respekt, omsorg och 

omtanke, där deras lidande tas på allvar (Ahlenius et al, 2016). 

 

Personcentrerad vård - Människan som individ 

Personcentrerad vård strävar efter att se patienten i centrum, jämbördig och som en 

värdefull del i omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Patienterna 

upplever trygghet av kontinuerlig närvaro av ambulanspersonal, såväl fysiskt eftersom 

de satt nära men även via en mänsklig närvaro där de var öppna och erkände patienterna 

som individer (Elmqvist et al., 2008; Togher et al., 2013, 2015), även via visad respekt 

och involvering i vården (Holmberg et al, 2014). Närvaron upplevdes som omtänksam 

när ambulanspersonalen var känslomässigt närvarande i situationen, vilket medförde en 

varm, avkopplande atmosfär byggd på empati och humor (Holmberg et al, 2014).  
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Att bli sedd och bekräftad inte bara när den skadade kroppen utsattes för observation 

och behandling var väsentligt (Togher et al, 2013). Joyce Travelbee (1971) beskriver 

människan som en individ, oersättlig, lik men också olik alla andra, varje individs 

erfarenheter och upplevelser är bara deras egna (Travelbee, 1971). Johansson et al. 

(2011) beskriver att den i särklass mest positivt skattade egenskapen i en studie var att 

ambulanspersonalen tog sig tid att möta patientens behov. 

 

 

Prehospital miljö, smärta och värme - Lidande 

Generellt visar resultatet i litteraturstudien på att patienterna var nöjda med sin 

behandling och en lättnad förekom när ambulansen kom till platsen. Lättnaden 

medförde att spänningar släpper och smärtan tilläts bli uppenbar (Aléx et al., 2013; 

Elmqvist et al., 2008; Togher et al., 2013). Omhändertagandet i prehospital miljö 

medförde upplevelser som bristande integritet, obehag som att vara kall och känna 

smärta (Doohan & Saveman, 2015). Annan smärta som upplevdes var i form av 

ensamhet, känna sig övergiven och uppleva chock. Osäkerhet för vad som skulle hända 

medförde hopplöshet som ökade rädslan för att inte få vård, inte bli hittat eller att miljön 

orsakar ytterligare skada (Elmqvist et al., 2008). Miljön ställer krav på tolkning av 

individen, om kraven från miljön är i balans med individens kompetens leder det till 

välbefinnande (Lawton, 1973). Om miljön ställer för höga krav på individen skapar det 

stress (Paulsson & Ringsby-Jansson, 2008). Upplevelsen av att vänta på 

ambulanspersonalen utomhus under en längre tid var stressande. Känslor som 

hjälplöshet, sårbarhet, utmattning och kyla bidrog till energiförluster (Aléx et al., 2013). 

Ovan nämnda känslor kan beskrivas som faktorer som sänker individens kompetens och 

ökar kraven som ställs på individen vilket bidrar till stress. Adekvat smärtbehandling 

tillsammans med att känna värme bidrog till en känsla av lugn och gav patienterna 

möjlighet att slappna av och känna att trygghet infann sig (Aléx et al., 2013). Joyce 

Travelbee (1971) skriver i sin teori om lidande att det är kopplat till sjukdom som 

resulterat i förlust av andlig, kroppslig eller emotionell integritet (Travelbee, 1971).  

Förlust av integritet i den prehospitala miljön beskrivs i studiens resultat (Doohan & 

Saveman, 2015). Varje form av sjukdom eller skada kan innebära ett hot mot individen 

själv (Travelbee, 1971). För att patienten ska kunna uppleva trygghet behövs en miljö 

som är fri från fara, skada och lidande (Svenska akademins ordbok, 2008). 

 

Hållbarhet och jämställdhet 

Svensk sjuksköterskeförening beskriver jämlik vård och hälsa där de tar upp 

prioriterade områden för att jämna ut skillnader. Var och en i vården har möjlighet att 

påverka enskilda individer eller grupper genom att vara medveten om den sociala 

gradientens konsekvenser (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det finns kopplingar 

mellan lägre utbildning och högre risk att dö tidigare på grund av hjärtkärlsjukdomar, 

cancer och suicid. Lägre utbildning ger dessutom sämre hälsa och levnadsvanor 

generellt, högre grad av rökning och en högre spädbarnsdödlighet. Hälsan omfattas till 

stor del av individens egna val (Folkhälsomyndigheten, 2019). 

 

Ambulanspersonalen träffar i högre utsträckning personer med lägre socioekonomisk 

status på grund av deras generellt sämre hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2019). Att möta 

patienten ställer krav på ambulanspersonalens förmåga att se patienten som en unik 

individ oavsett bakgrund (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Att skapa förutsättning 

för patienten att ta emot vård för att förbättra sin hälsa ställer krav på professionell 

kompetens av omvårdnad (Ahl och Nyström, 2012).  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755599X14002948?via%3Dihub#bib0010
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Som samhällsaktör har vi möjlighet i varje möte att öka jämställdheten i samhället 

genom att bidra till bättre hälsa för alla. Ett jämställt samhälle ger ett hållbart samhälle. 

God hälsa och välbefinnande beskrivs som ett av de globala målen 2030 (FN:s 

utvecklingsprogram (UNDP), 2020). Som ett steg mot de globala målen finns det 

möjlighet att konkret minska bland annat spädbarnsdödlighet och rökning genom att se 

hela patienten och främja även livsstilsförändringar där tillfälle ges. Ambulanspersonal 

har möjligheten att se patienten i sitt hem vilket också skapar en helhet. Patienterna ska 

känna sig trygga i vården (SFS 2017:30), för att kunna införliva en känsla av trygghet 

prehospitalt kan ambulanspersonalen visa på yrkesskicklighet, ge information, skapa 

förtroende och bedriva en personcentrerad vård samt skapa en främjande miljö fri från 

smärta. 

 

Slutsats 

Litteraturstudiens resultat visade på patientens upplevelse av trygghet i prehospital miljö 

via huvudfynden mellanmänskliga faktorer och yttre faktorer. Huvudfynden medförde 

på olika sätt en påverkan på patientens upplevelse. De mellanmänskliga faktorerna 

beskrivs i större omfattning med direkt påverkan på upplevelsen av trygghet genom 

ambulanspersonalens uppträdande. De yttre faktorerna beskrivs indirekt påverka 

upplevelsen av trygghet via frihet från lidande. Upplevelsen från ambulansen har en stor 

påverkan på hur patienten upplever välbefinnande och livskvalitet efter vårdtidens slut. 

Hur patienten känner är en av de största informationskällorna för att kunna avgöra hur 

upplevelsen har varit i ambulansen. Hälso- och sjukvårdsbarometern ges ut årligen i 

Sverige för att inventera förtroendet för somatisk slutenvård, primärvård eller somatiska 

specialiserade mottagningar. Förtroende har i litteraturstudien identifierats som ett 

huvudfynd när det gäller upplevelse av trygghet. Vidare forskning bör fokusera på att 

utveckla metoder för att även mäta trygghet i ambulanssjukvården för att säkerställa 

efterlevnaden av hälso- och sjukvårdslagen i att tillgodose patientens behov av trygghet, 

kontinuitet och säkerhet.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

Resultatet i studien ger ambulanspersonalen i klinisk verksamhet större möjlighet att 

införliva en känsla av trygghet prehospitalt genom att visa på yrkesskicklighet, ge 

information, skapa förtroende och bedriva en personcentrerad vård samt skapa en 

främjande miljö fri från smärta. Miljön ställer krav på tolkning av individen, om kraven 

från miljön är i balans med individens kompetens leder det till välbefinnande. Adekvat 

smärtbehandling tillsammans med att känna värme bidrar till en känsla av trygghet. 

Patientens uppfattning av ambulanspersonalens yrkeserfarenhet, kompetens och 

kunskap av liknande vårdsituationer medför att patienten vågar lämna över sin egenvård 

i ambulanspersonalens händer. Litar patienten på att ambulanspersonalen kan 

tillhandahålla tillräcklig hjälp medför det trygghet.  

 

Trygghet infinner sig även när patienten känner att ambulanspersonalen bryr sig, 

patienterna fokuserar såväl på tekniska färdigheter som på vikten av effektiv 

kommunikation i ett patientcentrerat möte. Patienter känner trygghet när de upplever 

förtroende för ambulanspersonalen, att känna lugn är nära associerat med förtroende, 

känsla av att kunna lita på något eller någon. Kontinuerlig närvaro av ambulanspersonal 

medför också en känsla av trygghet. Såväl fysiskt men även via en mänsklig närvaro där 

ambulanspersonalen är öppen och erkänner patienterna som individer. 
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BILAGA A 

Bedömningsunderlag för vetenskaplig kvalitet 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 
KOD OCH KLASSIFICERING                                                   VETENSKAPLIG KVALITET  

I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised controlled 

trial (RCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få deltagare och/eller 

för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial ( CCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan relevant och 

samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal deltagare och 

adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt material som 

relateras till något som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där avsikten är 

att studera fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. Avvsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller).  

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. Välbeskriven 

urvalsprocess, datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och tolkning 

påvisas. Metodkritik. 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Deltagargruppen är otillräckligt beskriven. 

Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Artikelmatris                                                                                                                                                                                                        BILAGA B 
  

Författare       Deltagare     

År Titel Syfte Metod (Bortfall) Resultat Kvalitet/Typ 

Land             

 Togher, F.J., 

O'Cathain, A., 

Phung, V.H., 

Turner, J., & 

Siriwardena, 

A. N. 

2015 

England 

Reassurance as a 

key outcome 

valued by 

emergency 

ambulance 

service users: a 

qualitative 

interview study. 

Syftet var att undersöka 

aspekterna av akut 

ambulansutryckning som 

värderas av patienterna. 

 

 

 

 

 

 

 

  

En kvalitativ 

design användes 

för att intervjua 

patienterna inom 

akutambulansen. 

 30 Patienter som använt sig av 

akutambulansen, som har 

upplevt olika typer av 

ambulansverksamheter, de 

uppskattade liknande aspekter 

inom sjukhusvård också. 

Patienterna var ofta extremt 

oroliga för sin hälsa, resultatet 

som de uppskattade var 

försäkran från 

ambulanspersonal att de fick 

lämplig rådgivning, behandling 

och vård. Denna känsla av att 

bli lugnad förbättrades av 

personalens professionella 

beteende, vilket skapade 

förtroende för deras vård; 

kommunikation; en kort väntan 

på hjälp; och kontinuitet under 

överföringar. Ett snabbt svar 

värderades i termer av att få sin 

ångest lindrad. 

I = Hög 
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Togher, F. J., 

Davy, Z., & 

Siriwardena, 

A. N. 

2013 

England 

 Patients' and 

ambulance 

service 

clinicians' 

experiences of 

prehospital care 

for acute 

myocardial 

infarction and 

stroke: a 

qualitative 

study. 

Syftet var att utforska 

upplevelser från patienter 

som nyttjat ambulansen i 

samband med akut 

hjärtinfarkt eller stroke, 

och ambulanspersonalens 

upplevelse som 

regelbundet behandlar 

patienter för ovanstående i 

prehospital miljö. 

Kvalitativ design 

med intervjuade 

deltagare 

 22 Fyra huvudteman framkom: 

kommunikation, 

professionalism, behandling av 

tillstånd och övergången från 

hem till sjukhus. Patienter 

fokuserade på både personliga 

och tekniska färdigheter. 

Teknisk kunskap och 

relationskunskaper bidrog 

tillsammans till en uppfattning 

om professionalism hos 

ambulanspersonal. Patienternas 

erfarenhet förbättrades när 

fysiska, emotionella och 

sociala behov iakttogs och de 

betonade effektiv 

kommunikation inom 

relationen mellan klinik och 

patient för att vara nyckeln. En 

skillnad framkom mellan 

ambulanspersonalens 

uppfattning om patienternas 

förväntningar och patientens 

bristande kunskap om 

ambulanspersonalens roll. 

 I = Hög 
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Norberg 

Boysena, G., 

Nyström, M., 

Christensson, 

L., Herlitza, J., 

& Wireklint 

Sundström, B. 

2017 

Sverige 

Trust in the 

early chain of 

healthcare: 

lifeworld 

hermeneutics 

from the 

patient’s 

perspective  

Syftet med denna studie är 

att förklara och förstå 

fenomenet förtroende i den 

tidiga kedjan av sjukvård, 

när en patient har ringt 

ambulans för ett icke-

brådskande tillstånd och 

har förts till vårdcentralen. 

Ett hermeneutiskt 

tillvägagångssätt 

från livsvärlden 

valdes. Studien 

genomfördes via 

intervjuer. 

 10 Resultaten visar att fenomenet 

förtroende inte automatiskt 

involverar medicinsk vård. 

Men uppmärksamhet på 

patientens livsvärld i en 

professionell vårdande relation 

gör det möjligt för patienten att 

lita på vårdgivaren och 

vårdmiljön. Det är uppenbart 

att ”livsvärldens röst” gör det 

möjligt för patienten att känna 

förtroende. 

 II = Medel 

Rantala, A., 

Forsberg A., & 

Ekwall, A. 

2018 

Sverige 

Person-centred 

climate and 

psychometrical 

exploration of 

person-

centredness and 

among patients 

not conveyed by 

the Ambulance 

Care Service. 

Syftet med studien var att 

psykometriskt undersöka 

giltlighet hos 

konstruktionen för en 

möjlig dimension av 

personcentrering, 

utvecklad från en tidigare 

publicerad kvalitativ studie 

i ett icke-akut 

ambulansomvårdnadskont

ext. Ett andra syfte var att 

utforska patienternas 

upplevelser av det 

personcentrerade klimatet 

och utforska möjliga 

förhållanden mellan det 

och personcentrering. 

En retrospektiv, 

undersökande, 

tvärsnittsundersökn

ing 

 111 En enfaktorslösning för de 

specifika artiklar som 

eventuellt konstruerade person 

centrighet hittades. Svaren på 

den personcentrerade 

klimatfrågeformulär-

patientversionen (PCQ-P) 

avslöjade att klimatet mottogs 

som mycket personcentrerat. 

Förhållanden hittades mellan 

de specifika artiklar som 

möjligen konstruerade 

personcentrighet och PCQ-P. 

 I = Hög 



 

5 

 

Elmqvist, C., 

Fridlund, B., & 

Ekebergh, M. 

2008 

Sverige 

 More than 

medical 

treatment: The 

patient’s first 

encounter with 

prehospital 

emergency care.   

Syftet med denna studie 

var att beskriva och förstå 

patientens första möte med 

prehospital akutvård som 

upplevs av patienten och 

de första respondenterna. 

Fenomenologisk 

analys baserad på 

intervjuade 

patienter. 

 18 Den fenomenologiska analysen 

visade att begreppet 

livräddning innebär mer än 

bara att upprätthålla vitala 

funktioner. Patienten måste 

behålla sin identitet med hjälp 

av en kommunikativ kontakt. 

Fem beståndsdelar beskrev 

vidare variationerna i 

patientens första möte; mötet 

med den hjälplösa skadade 

kroppen, det bekräftande 

existentiella mötet, mötet 

medan man väntar, det levde 

mötet och det återkapitulerade 

mötet. 

 II = Medel 

Holmberg, M., 

Forslund, K., 

Wahlberg, A-C 

& Fagerberg, I.  

2014 

To surrender in 

dependence of 

another: the 

relationship with 

the ambulance 

clinicians as 

experienced by 

patients  

Syftet med denna studie 

var att belysa betydelsen 

av hur patienten upplever 

förhållandet till 

ambulansklinikern 

Intervjuer 

transkriberades och 

analyserades med 

en fenomenologisk 

hermeneutisk 

metod. 

 20 Att kapitulera i beroende av en 

annan. Huvudtemat inkluderar 

fyra teman: Att vara i händerna 

på en annan, att tillfälligt vara 

under omvårdnad, att vara 

viktig medan man är 

involverad och att vara maktlös 

medan den är obetydlig, teman 

innefattade elva underteman. 

Huvudtemat avsåg att inte ha 

något annat alternativ än att 

överge sig och att lägga livet i 

en annans hand. Denna 

överlåtelse innebar också att 

anpassa sig till klinikernas 

åsikter även om de inte 

delades. Detta upplevs som 

överdriven vård. 

 I = Hög 
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  Weber, U., 

Reitinger, A., 

Szusz, R., 

Hellmich, C., 

Steinlechner, 

B., Hager, H., 

Mora, B., 

Selzer, M., 

Hiesmayr, M., 

Kober, A.  

2009 

Österrike 

Emergency 

ambulance 

transport 

induces stress in 

patients with 

acute coronary 

syndrome.  

En studie genomfördes för 

att testa hypotesen att 

ambulanstransport i 

nödfall också kan leda till 

stress hos patienter med 

akut kranskärlsyndrom. 

Venösa 

plasmanivåer av 

epinefrin, 

norepinefrin och 

laktat samt visuellt 

analogt skala 

(VAS) för smärta 

och ångest mättes 

hos 32 patienter 

med definierade 

kliniska tecken på 

akut 

koronarsyndrom 

före och efter 

transport. 

Hjärtfrekvens, 

blodtryck och 

transkutana 

syremättnadsnivåer 

registrerades var 

tredje minut. 

 32  Genomsnittliga (SD) 

plasmanivåer av epinefrin och 

norepinefrin ökade signifikant 

under transporten Medan 

laktatnivåer, hjärtfrekvens och 

genomsnittligt blodtryck 

förblev nästan stabilt. Det 

fanns ingen signifikant 

förändring i medelvärden. 

VAS-poäng för smärta och 

ångest markant skillnad. 

 II = Medel 
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Johansson, A., 

Ekwall, A., & 

Wihlborg, J. 

2009 

Sverige 

Patient 

satisfaction with 

ambulance care 

services: 

Survey from two 

districts in 

southern 

Sweden.  

Syftet med denna studie 

var att utvärdera 

patienttillfredsställelse 

inom ambulansen med 

hjälp av CECSS-skalan. 

Datainsamling 

utfördes av ett 

patientfrågeformulä

r, Davis Consumer 

Emergency Care 

Satisfaction Scale 

© (CECSS). 

 40 Av de inkluderade patienterna 

var 67% kvinnor och 33% män 

med en medelålder på 65,6 år. 

Informanternas genomsnittliga 

vårdstid i ambulansen var 31 

min. En majoritet av svaren 

(93,1%) visade det mest 

positiva svaralternativet för 

varje frågeställning. 

Studien visar att patienter inom 

ambulansvård i södra Sverige 

var nöjda med den vård som 

mottagits och 

ambulanspersonalens 

kompetens, och patienterna 

upplevde en hög nivå av 

psykologisk och fysisk känsla 

av säkerhet. 

 I = Hög 

Ivarsson, B., 

Hommel, A., 

Sandberg, M., 

Sjöstrand, D., 

& Johansson, 

J. 

2018 

Sverige 

 The experiences 

of pre- and in-

hospital care in 

patients with hip 

fractures: A 

study based on 

Critical 

incidents  

Denna studie syftade till 

att belysa upplevda 

situationer av betydelse 

som patienter med 

höftfraktur upplevde under 

prehospital- och 

sjukhusvård. 

I studien användes 

en kvalitativ 

strategi med hjälp 

av en kritisk 

incidentteknik. 

 14 Huvudområdet Oscillerande 

mellan att vara nöjd och att 

uthärda en ny krävande 

situation, utifrån fem 

kategorier: Smärta och 

smärthantering, känsla av 

rädsla och tillfredsställelse i 

perioperativ vård, Uppleva 

kontinuitet i vård, i betraktande 

till information och känna sig 

bekräftad. 

 I = Hög 
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Kietzmann, D., 

Wiehn, S., 

Kehl, D., 

Knuth, D., & 

Schmidt, S. 

2016 

Tyskland 

Migration 

background and 

overall 

satisfaction with 

pre-hospital 

emergency care.  

Denna studie var utformad 

för att undersöka hur 

sociodemografiska 

faktorer hos patientens / 

patientens släktingar 

inklusive migrantstatus 

och service-relaterade 

aspekter påverkar den 

totala tillfredsställelsen 

med akutvård före 

sjukhuset. 

En deskriptiv 

studie 

 218 Migrantstatusen i sig visade 

inte något signifikant 

inflytande, medan ingen eller 

en grundnivå av tyska 

språkkunskaper är signifikant 

negativt associerad med den 

totala tillfredsställelsen. 

Akutpersonalens professionella 

och känslomässiga / sociala 

kompetenser är signifikant 

positiva förknippade med den 

totala tillfredsställelsen med 

akutvård prehospitalt. 

 II = Medel 

Hadsund, J., 

Riiskjær, E., 

Skogstad 

Riddervold, I., 

& 

Frischknecht 

Christensen, E. 

2013 

Positive 

patients’ 

attitudes to 

prehospital care. 

Syftet med studien var att 

belysa patienternas 

uppfattning om hela 

prehospitala 

"överlevnadskedjan" från 

samtalet till 1-1-2 fram till 

ankomsten till sjukhuset; 

Studien ville särskilt 

undersöka vad de olika 

brådskandenivåerna hade 

för påverkan på 

patienternas totala intryck 

Studien baserades 

på 112 medicinska 

nödsamtal och 

utgör en del av en 

större 

förundersökning 

bland 6,535 

patienter som 

begärde och fick 

ambulanser. Svaren 

dikotomiserades till 

"problempoäng" 

och "icke-

problempoäng". 

Patientens totala 

intryck 

analyserades i 

logistiska 

regressionsmodelle

r. 

2463 

(1044) 

Patientens övergripande 

uppfattning var beroende på 

ålder, utvärderad brådskande 

och information de fick om 

förväntad responstid. 

Patientens självutvärderade 

hastighetsnivå var lägre än den 

som bedömdes av ambulansen. 

 I = Hög 
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Ahlenius. M., 

Lindström. V., 

& Vicente, V.  

(2016) 

Sverige 

 Patients' 

experience of 

being badly 

treated in the 

ambulance 

service: A 

qualitative study 

of deviation 

reports in 

Sweden 

Syftet med denna studie 

var att få en djupare 

förståelse för de faktorer 

som ligger bakom 

patienternas upplevelse av 

olämplig behandling och 

vård eller personalens 

problematiska attityder 

under deras kontakt med 

ambulansen. 

Studien är baserad 

på kvalitativ 

innehållsanalys 

 32 Patienter vid gränsen för deras 

självhjälp upplevde akut behov 

av snabb överföring till 

sjukhus. Bristen på erkännande 

av deras lidande fick dem att 

känna sig dåligt behandlade av 

ambulanspersonal. 

 I = Hög 

Aléx, J., 

Lundgren, P., 

Henriksson, 

O., & 

Saveman, B-I.  

2013 

Sverige 

 Being cold 

when injured in 

a cold 

environment – 

Patients’ 

experiences.  

Att utforska patienternas 

upplevelser av att bli kalla 

när de skadas i en kall 

miljö 

Kvalitativ 

intervjustudie 

 20 Patienterna beskrev att de 

drabbades mer av kylan än av 

smärtan från skadan. Patienter 

som fick aktiv 

värmeförsörjning upplevde det 

på ett positivt sätt. Två 

kategorier formulerades: 

bestående lidande och lättnad 

av lidande. 

 I = Hög 

Doohan, I., & 

Saveman, B-I. 

2015 

Sverige 

 Need for 

compassion in 

prehospital and 

emergency care: 

a qualitative 

study on bus 

crash survivors' 

experiences.  

Att utforska de 

överlevandes erfarenheter 

efter en stor bussolycka. 

Semistrukturerade 

telefonintervjuer 

 56 

(2) 

Prehospitalt obehag, brist på 

medkännande vård, missnöje 

med krisstöd och 

tillfredsställande initial vård 

och stöd. Brist på medkänsla 

identifierades som ett 

huvudfynd olika behov av stöd 

uppfylldes inte. Överlevandes 

önskan att vara med övriga 

överlevande från dagen när 

kraschen inträffade 

underlättades inte efter 

ankomsten till 

akutavdelningarna. 

 I = Hög 
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 Melby, V & 

Ryan A.  

2005. 

Sverige och 

Norge 

Caring for older 

people in 

prehospital 

emergency care: 

can nurses make 

a difference? 

Syftet med denna studie är 

att utforska äldres 

upplevelser inom 

sjukvården före sjukdom 

och identifiera fördelar och 

svårigheter i samband med 

att utveckla en 

sjuksköterskeledd 

ambulanstjänst. 

Kvalitativ 

intervjustudie 

 11 Om äldre människors 

mångfaldsbehov behandlades 

inom prehospitala området kan 

en minskning av återtagandet 

och en ökad funktionsförmåga 

uppnås. Omfattande utbildning 

krävs för att ambulanspersonal 

ska kunna tillgodose sådana 

behov. Medan sjuksköterskor 

har en bra grund för denna vård 

krävs ytterligare 

specialistambulansutbildning 

tillsammans med ett behov av 

utbildning om äldres behov och 

attityder till äldre. 

 I = Hög 


