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SAMMANFATTNING 

 

Sjuksköterskan i ambulanssjukvården ska snabbt och tillförlitligt utföra prehospitala 

bedömningar av medicinska tillstånd hos patienter. En bedömning av ett medicinskt 

tillstånd är en kontinuerlig process och utgår från patientens första symtom eller tecken, 

och ska klargöra de möjliga underliggande fysiologiska faktorerna till hur det uppkommit. 

Bedömningen är viktigt för att det medicinska tillståndet kan vara livshotande för 

patienten. I jämförelse med miljön på sjukhus är förutsättningarna annorlunda för att utföra 

bedömningar av medicinska tillstånd hos patienter i prehospital miljö. De prehospitala 

miljöerna är inte anpassade för att bedriva akutsjukvård och medicinska tillstånd hos 

patienter kan vara svårbedömda. 

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att bedöma medicinska tillstånd hos 

patienter i prehospital ambulanssjukvård.   

Metoden var en kvalitativ intervjustudie med nio sjuksköterskor inom den prehospitala 

ambulanssjukvården. Intervjuerna har analyserats med innehållsanalys. 

Resultatet redovisas i tre kategorier: Förmåga och ett behov av att identifiera kroppsliga 

tecken, behov av tillgång till hela människan och miljöns påverkan på bedömning samt de 

nio underkategorierna: medicinsk kunskap, diagnostiska instrument, kroppsundersökning, 

få tillgång till patientens värld, relationsbyggande, beroendeställning till patienten, 

yrkeserfarenhet, miljöns påverkan och anhöriga.  

Resultatet visade på att sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt för bedömningen att 

ha ett bra bemötande till patienten. De upplevde också att medicinska kunskaper, 

yrkeserfarenheter, diagnostiska instrument och en bedömningsstruktur var viktigt för 

bedömningen av ett medicinskt tillstånd. De upplevde även att det var en tillgång att utföra 

bedömningen i patientens hemmiljö. Sjuksköterskorna upplevde att bedömningen blev 

svårare om patienten var i ett berusat eller medvetslöst tillstånd. Sjuksköterskorna 

upplevde otrygghet i miljöer som var osäkra och stress om det var mycket människor i 

omgivningen där patienten skulle bedömas. Sjuksköterskorna upplevde en frustration över 

att inte känna sig tillräckliga i vårdsituationer där barn och anhöriga var i behov av ett 

omhändertagande i samband med patientens bedömning. Anhöriga upplevdes vara en 

tillgång för bedömningen när information skulle inhämtas om tillståndet hos patienten. 

Slutsatsen blev att sjuksköterskorna upplevde det var viktigt att ha kunskap, bra 

bemötande, flexibilitet och uppmärksamhet vid bedömningen av det medicinska tillståndet 

hos patienten. Sjuksköterskorna upplevde att bedöma patienten utifrån ett sammanhang 

skapade information till bedömningen om det medicinska tillståndet hos patienten. 

 

Nyckelord: ambulans, prehospital bedömning, omvårdnad, akutsjukvård, symptom 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The nurse in the ambulance’s emergency care team should quickly and reliably perform 

pre-hospital assessments of the patient’s medical condition. Assessment of a patient’s 

medical condition is a continuous process and is based on the patient's first symptoms or 

signs, and should identify the possible underlying physiological factors of how the 

condition arose. The evaluation is important because the patient’s medical condition can be 

life threatening. Out in the field, during a nurse’s pre-hospital assessment of a patient, the 

varying environmental conditions can cause challenges. Pre-hospital field environments 

are not always suited to giving emergency care. The diagnostic instruments are limited and 

medical conditions can be difficult to assess. 

The purpose with this study was to enlighted nurses' experiences of assessing medical 

conditions of patients in pre-hospital ambulance emergency care. 

The method was a qualitative interview study with nine nurses in the prehospital 

emergency medical services. The interviews were then analyzed with the content analysis. 

The results are presented in three categories: capacity and a need to identify physical signs, 

need access to the whole human and the environment on the assessment and the nine 

subcategories: medical knowledge, diagnostic instruments, physical examination, get 

access to the patient's world, building relationships, dependent on the patient, professional 

experience, environmental impact and relatives. 

The result shows that the nurses felt that it was important for the assessment to have a good 

attitude to the patient. They also felt that medical knowledge, professional experience, 

diagnostic instruments and an assessment structure was important for the assessment of a 

medical condition.They also felt that it was an asset to perform the assessment in the 

patient's home environment. The nurses felt that the assessment was more difficult if the 

patient was in an intoxicated or unconscious state. Nurses experienced insecurity in 

environments that were unsafe and experienced stress, if there were many people in the 

environment where the patient would be assessed. The nurses experienced frustration in 

emergency care situations in which children and families of the patient needed attention, 

while the patient was being assessed. Relatives were considered an asset in determining the 

condition of the patient, when more information could be obtained from them.  

The conclusion was that the nurses felt it was important to have knowledge, good attitude, 

flexibility and attention to the assessment of the medical condition of the patient.                    

The nurses felt that assess the patient based on a context created information to the 

assessment of the medical condition of the patient. 

Keywords: ambulance, prehospital assessment, nursing, emergency care, symptoms 
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INLEDNING 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska varje patient som tar kontakt med hälso- 

och sjukvården, om det inte anses helt obefogat, snarast möjligt få tillgång till en 

medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Sjuksköterskan i ambulanssjukvården ställs 

inför att bedöma alla typer av olika medicinska tillstånd hos patienter i alla åldrar, och 

måste därför vara väl förberedd och ha en hög kompetens för att hantera denna uppgift.  

Sjuksköterskans prehospitala bedömning av det medicinska tillståndet hos patienten är 

viktig och är en förutsättning för att tidigt kunna påbörja en adekvat behandling (Nyström 

& Herlitz, 2009). Prehospitalt skiljer sig vårdsituationen från den som bedrivs på 

sjukhuset. Den prehospitala vårdsituationen består ofta av endast två vårdare som ska lösa 

uppgiften med att hjälpa patienten. Miljöerna är ofta inte heller utformade för att bedriva 

akutsjukvård, vilket också skapar andra förutsättningar för ambulanspersonalen 

(Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS, 2012). Inom ambulanssjukvården är 

även den diagnostiska utrustningen begränsad vilket påverkar förutsättningarna för att 

kunna bedöma medicinska tillstånd (Nyström & Herlitz, 2009). Således är den prehospitala 

vårdsituationen komplex och sjuksköterskan måste anpassa sig till de förutsättningar som 

råder för att utföra bedömningen av ett medicinskt tillstånd.  

 

BAKGRUND 

 

Ambulanssjukvårdens historia 

Ambulanssjukvården har utifrån ett historiskt perspektiv varit en organisation som 

transporterar sjuka människor till sjukhus (Suserud, 2005). I början av 1970-talet hade 

ambulanssjukvården inte några större krav på att utföra någon avancerad akutsjukvård utan 

att bara transportera in patienten till sjukhus. Medicinsk kompetens hos 

ambulanspersonalen var inget som prioriterades inom sjukvården. Under 1980-talet skedde 

en förändring då ambulansläkartjänster tillsattes vilket resulterade i en utveckling av den 

prehospitala akutsjukvården (Gårdelöv, 2009). Utvecklingen inom de medicinska 

områdena, farmakologin och hjärt- och lungräddning, resulterade i att ambulanssjukvården 

kunde utnyttjas för att bedriva en mer avancerad vård (Suserud, 2005). 

Kompetensökningen hos ambulanspersonalen har också haft betydelse för utvecklingen av 

den prehospitala akutsjukvården. Socialstyrelsen fastslog år 1997 att den yrkesutövning 

som sjuksköterskorna hade inom ambulanssjukvård skulle vara ett specialistområde. 

Beslutet resulterade i starten av en vidareutbildning inom akutsjukvård med inriktning mot 

ambulanssjukvård som sedan bytte namn till specialistsjuksköterskeutbildning med 

inriktning mot ambulanssjukvård [RAS], 2012). Enligt Widgren (2012) har 

ambulanssjukvårdens utveckling också påverkats av att det idag sker ett gemensamt 

samarbete med akutmottagningar och andra enheter på sjukhusen angående akutsjukvård 

vid ett prehospitalt omhändertagande av patienter. 

 

Prehospital akutsjukvård och vårdkedja 

 

Prehospital akutsjukvård betyder vård och behandling som ges innan patienten kommer till 

ett sjukhus. Prehospital akutsjukvård startar med att prioritering och dirigeringscentralen 

Samhällets olycksfalls- och säkerhetstjänst (SOS- alarm) aktiverar ett larm och avslutas när 

patienten överlämnas för vård vid sjukhuset (Elmqvist, Brunt, Frilund & Ekebergh, 2010).  
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Enligt Stålhandske (2009) får ambulanssjukvården sina uppdrag via prioritering och 

dirigeringscentralen. När en vårdsökande person ringer till en prioritering och 

dirigeringscentral bedöms behovet av prehospital vård utifrån personens beskrivning av 

tillstånd och situation. I bedömningen görs också en prioritering hur brådskande det är för 

den prehospitala vården att komma fram till den vårdsökande och ärendet prioriteras enligt 

en tregradig skala. 

 

Prioritet 1 -Patienten bedöms ha livshotande symtom.  

 

Prioritet 2 -Patienten bedöms ha akuta men inte livshotande symtom. 

 

Prioritet 3- Rimlig väntetid bedöms inte påverka patientens tillstånd (Stålhandske, 2009). 

 

Lagar, föreskrifter och ansvar för ambulanssjukvården 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) reglerar ansvaret för sjuktransporter inom 

landstingen. Enligt Socialstyrelsen ska varje landsting i sitt geografiska område upprätta en 

plan för sin ambulanssjukvård. I planen ska framgå hur ambulanssjukvården är organiserad 

och med vilka resurser målen för verksamheten ska uppnås (SOSFS 2009:10).  

Enligt Jonsson (2009) har ambulansöverläkaren det medicinska ledningsansvaret och 

ansvarar för att ambulanssjukvården bedriver en säker sjukvård inom ett landsting. I en 

ambulansbesättning är det alltid den som har den högsta formella medicinska kompetensen 

som har det medicinska ansvaret för patienten. 

Ambulanssjukvården måste, liksom övrig verksamhet i landets hälso- sjukvård, utforma sin 

verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). I lagen fastslås att målet för 

sjukvården är en god hälsa för befolkningen samt att den ska utformas så att alla människor 

ska ha samma förutsättningar att kunna ta del av den. Vården ska omfattas av respekt och 

värdighet för människan och de som störst behov ska prioriteras först inom sjukvården. 

Vården ska vara av god kvalitet och säkerhet samt utformas så långt det är möjligt i samråd 

med patienten. Vården ska utformas så att den tar hänsyn till patientens autonomi, trygghet 

och integritet. 

Kompetens inom ambulanssjukvård  

I Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård (SOSFS 2009:10) fastslås att kravet 

för sjukvårdpersonalen inom ambulanssjukvården måste ha den kompetens som behövs för 

att bedriva prehospital vård.  

En ambulansbesättning är sammansatt av två sjukvårdutbildade personer. Enligt Jonsson 

(2009) kan kompetensnivån i en ambulansbesättning variera, då den kan bestå av personal 

som har lika eller olika kompetens. En ambulansbesättning kan bestå av sjuksköterskor 

med grundläggande behörighet, sjukvårdare eller sjuksköterskor med specialistutbildning. 

Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2009:10) ska en ambulans alltid vara bemannad med hälso- 

och sjukvårdspersonal som har behörighet att administrera läkemedel, vilket innebär att 

minst en i ambulansbesättningen måste vara legitimerad sjuksköterska.  

 

Prehospitala utbildningar  

För sjuksköterskor som är intresserade av att arbeta inom ambulanssjukvården finns en 

specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård.  

Utbildningen ger kompetens att prehospitalt vårda patienter med akuta vårdbehov. Efter en 

genomförd utbildning erhåller studenten titeln ambulanssjuksköterska. En sjuksköterska i 
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ambulansverksamheten som inte har specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot 

ambulanssjukvård kallas för sjuksköterska i ambulans (RAS, 2012). 

Det finns också ett antal kortare konceptutbildningar som många ambulansorganisationer 

tillhandahåller som kompetenshöjande för sin personal (Jonsson, 2009). Advanced Medical 

Life Support (AMLS) är en av dessa konceptutbildningar och utvecklades av National 

Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT). Enligt Jonsson (2009) är syftet 

med AMLS-utbildningen att lära sjukvårdpersonal ett systematiskt tillvägagångssätt vid 

bedömning av medicinska tillstånd hos patienter. 

Yrkeserfarenhet                                                                                                                            

Enligt Wireklint Sundström (2005) är yrkeserfarenhet av en stor betydelse för att bedöma 

och ge optimal vård till patienter inom den prehospitala vården. I Gunnarsson  och Warrèn 

Stomberg (2009) visade resultatet i studien att ambulanssjuksköterskorna upplevde att 

yrkeserfarenhet inom ambulanssjukvård var viktigt. Yrkeserfarenhet påverkade deras 

förmåga att fatta adekvata beslut i jämförelse med sjuksköterskor som var nya inom yrket. 

Ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer  

Enligt Hagiwara och Wireklint Sundström (2009) finns det inom ambulanssjukvården 

dokumenterade beslutstöd i form av behandlingsriktlinjer. Beslutstödet ska vara till hjälp 

för sjuksköterskan och verka för ett systematiskt omhändertagande av patienten vid akuta 

situationer. I en studie av Shaw och Siriwardena (2014) visade resultatet att 

ambulanspersonalen upplevde att de medicinska riktlinjerna inte alltid var tillräckligt 

anpassade för prehospitala vårdsituationer. De syftade på att i prehospitalta vårdsituationer 

var de oftast bara två vårdare, till skillnad från vårdsituationer vid sjukhus, där det fanns 

mer tillgänglig sjukvårdspersonal. Ambulanspersonalen kände sig otillräckliga i vissa 

situationer vilket medförde att behandlingsriktlinjerna inte kunde följas i den enlighet som 

den fanns beskriven. De betonade också vikten av att behandlingsriktlinjerna måste vara 

utformade efter de förutsättningar som råder prehospitalt. 

Enligt Ambulanssjukvården Västmanland (2014) är behandlingsriktlinjerna för svensk 

ambulanssjukvård utformade av nätverket, Sveriges medicinskt Ledningsansvariga 

Ambulansläkare i Samverkan (SLAS). Behandlingsriktlinjerna för patienter med 

medicinska tillstånd följer den enlighet som föreskrivs i AMLS. I behandlingsriktlinjerna 

benämns sjuksköterskans bedömning av patientens tillstånd som ett Prehospitalt Bedömt 

Tillstånd (PBT). Ett medicinskt tillstånd som kan bedömas prehospitalt har en egen rubrik 

och behandlingsstrategi. Behandlingsriktlinjerna är avsedda att vara ett minnesstöd med 

utgångspunkt för ett bra prehospitalt omhändertagande. De är inte avsedda att vara någon 

lärobok eller uppfattas vara heltäckande för alla de sjukdomar eller skador som 

sjuksköterskan kan komma i kontakt med. 

Vård i prehospitala miljöer 

Ambulanspersonal har inte någon förbestämd arbetsplats utan måste acceptera den platsen 

där patienten befinner sig (Campeau, 2009). Platsen där patienten befinner sig är oftast 

okänd för ambulanspersonalen och innan den kan beträdas måste de överväga om det kan 

finnas risker för den egna säkerheten (Aasa & Wiitavaara, 2009). De prehospitala 

miljöerna är skiftande och kan ibland även vara ogynnsamma för att bedriva akutsjukvård 

(RAS, 2012). I Gunnarsson och Warren Stomberg (2009) studie påvisades i resultatet att 

ambulanssjuksköterskorna upplevde fysiska faktorer i miljön påverkade ett prehospitalt 
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omhändertagande av patienten.  De fysiska faktorerna som beskrevs var extrema 

väderförhållanden och förvårande omständigheter nattetid.  

Ambulanspersonalen måste anpassa sig efter den prehospitala miljön och ta kontroll över 

situationen för att skapa en plats för akutsjukvård (Campeau, 2009). En förutsättning för att 

omhändertagandet ska bli optimalt är att en miljö måste skapas och bli till en plats för vård 

för patienten (Wireklint Sundström & Dalberg, 2011). Även om det finns fysiska element i 

miljön, så består de prehospitala miljöerna till stor del av dynamiska sociala aktiviteter 

med sociala processer. Hanteringen och anpassningen för att skapa kontroll över den 

prehospitala miljön handlar oftast om hur ambulanspersonalen integrerar med andra 

människor . Ambulanspersonalens förmåga att kunna anpassa sig till den specifika 

situationen är en förutsättning för den prehospitala akutsjukvården (Campeau, 2009).                                                       

Prehospitalt omhändertagande 

Karaktäristiskt för ett prehospitalt omhändertagande är de korta mötena med patienterna 

med stora krav på effektivitet med snabb bedömning och behandling. Vid ett prehospitalt 

omhändertagande är det väsentliga att rädda livet på patienten. Omhändertagandet är mer 

än medicinsk behandling och livsuppehållande åtgärder, det handlar om en existentiell 

bekräftelse där närhet och beröring för patienten är viktiga inslag (Elmqvist, Frilund & 

Ekenbergh, 2008). I en studie av Holmberg, Forslund, Walhberg och Fagerberg (2014) 

påvisades i resultatet att patienterna kände sig bekräftade och kände trygghet om de 

upplevde att ambulanspersonalen var känslomässigt närvarande och visade empati. 

Omvårdnadsprocessen  

Sjuksköterskan ska i sin bedömning av patienten tillämpa kunskaper i omvårdnad.   

Omvårdnadsprocessen syfte är att bedöma om det finns ett omvårdnadsbehov för patienten. 

Processen bygger på att inhämta information om anamnes, status och mål för att identifiera 

förändringar i fysisk och psykisk status hos patienten (Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor, 2005) 

 

Omvårdnadsbehovet hos patienten kan vara av fysisk, psykisk, social, kulturell, eller av 

andlig karaktär (Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor, 2005). En viktig del i en 

prehospital bedömning är att beakta patientens livsvärld (Wireklint Sundström & Dalberg 

(2011). Livsvärlden är människors dagliga tillvaro och vardagsvärld. För att beakta 

patientens livsvärd i bedömningen måste det finnas en öppenhet vilket innebär att kunna ta 

till sig det oförutsägbara. Livsvärlden är perspektivet som är beroende av den unika 

människans verklighetsuppfattning av upplevelser och erfarenheter (Dahlberg, Segersten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2013). 

 

Omvårdnad 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) så ska 

sjuksköterskan i sitt utförande av omvårdnad kommunicera på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt. Uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande.  

Bedöma, värdera, prioritera, vid behov åtgärda och hantera förändringar i patientens 

fysiska samt psykiska tillstånd. Vården ska utformas för att möjliggöra optimal delaktighet 

av patienten. Enligt RAS (2012) så består prehospital omvårdnad av att vid behov främja 

välbefinnande samt förebygga lidande och utsatthet i plötsligt förändrade livssituationer 

hos patienten. Ambulanssjuksköterskan ska i vården ta till vara på patientens erfarenhet 

och kunskap och omvårdnad, vård och behandling ska utföras utifrån patienters autonomi, 

värdighet och rättigheter. I en studie av Vicente, Castren, Sjöstrand och Wireklint 
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Sundström (2013) visade resultatet på att patienterna i studien upplevde att det var 

väsentligt att få vara delaktiga i beslutfattandet om sin vård vid ett prehospitalt 

omhändertagande. I Togher, Davy och Siriwardena (2013) studie påvisades i resultatet på 

positiva effekter för bedömningen om den utfördes utifrån ett helhetsperspektiv av 

patienten. Om patientens fysiska och känslomässiga behov beaktades i bedömningen 

kunde det troligtvis även förbättra det kliniska resultatet. 

 

Symtom och kliniska tecken 

 

Symtom är viktiga indikatorer på faktiska eller potentiella problem som förmedlas från 

patienten till vårdgivaren (Puntillo, Smith, Arai & Stotts, 2008). Symtom är patientens 

subjektiva upplevelse av en avvikelse från en normal funktion, en känsla eller ett utseende. 

Symtom är även den oro och rädsla som patienten upplever. Symtom kan endast verifieras 

av patienten och kan inte observeras, upplevas eller kontrolleras av andra (Sousa, 

McDermott & Weiss, 2011).  

 

I en studie av Puntillo, Smith, Arai och Stotts (2008) visade resultatet på att när 

sjuksköterskorna skulle beskriva patientens symtom ofta istället beskrev patientens 

kliniska tecken och hade svårt att hålla isär dessa två begrepp. Kliniska tecken är objektiva 

fynd som vårdgivaren kan observera eller mäta hos patienten. Karaktären av det subjektiva 

symtomet som patienten upplever överensstämmer inte alltid med de objektiva kliniska 

tecknen (Sousa, McDermott & Weiss, 2011). 

 

Prehospital bedömning av medicinska tillstånd hos patienter  

 

En bedömning av ett medicinskt tillstånd är en kontinuerlig process och utgår från 

patientens första symtom eller tecken och ska klargöra de möjliga underliggande 

fysiologiska faktorerna till hur det uppkommit (NAEMT, 2012). Med ett medicinskt 

tillstånd avser tillstånd där patienten inte har blivit drabbad av olycka 

(Ambulanssjukvården Västmanland, 2014). 

Primär bedömning                                                                                                                              

Den primära delen av en bedömning av ett medicinskt tillstånd går ut på att snabbt 

identifiera om patienten är i ett livshotande tillstånd (NAEMT, 2011). Enligt Hagiwara och 

Wireklint Sundström (2009) bedöms ett livshotande tillstånd hos patienten genom att 

identifiera tecken på svikt i vitala fysiologiska funktioner enligt bedömningsalgoritmen 

(ABCDE).   

 (A) Airway - Fri eller ofri.  

(B) Breading - Ingen andning. Spontanandning. Andningsfrekvens. 

Andningsdjup. Saturation .Ansträngd andning. Cyanos.  

(C) Circulation - Yttre blödning ? Puls, frekvens, kvalité, regelbundenhet. 

Hud, Torr/fuktig, kall/varm. 

(D) Disability - Mentalt status, vakenhetsgrad, pupillreaktion. Extremitet 

rörlighet. Smärta. 

(E) Exposure/environment - Helkroppsundersökning.  

(Ambulanssjukvården Västmanland, 2014). 



6 

Enligt Thim, Karup, Grove, Rohde och Löfgren (2012) är bedömningsalgoritm (ABCDE)  

vedertagen inom akutmedicin och den är till hjälp för vårdpersonal att fokusera på de mest 

elementära kliniska tecknen hos patienten. Enligt Svenska rådet för hjärt-lungräddning 

(2011) är de kliniska tecknen på ett livshotande tillstånd ofta generella oavsett 

bakomliggande sjukdom. Ett livshotande tillstånd ger en försämring av andning, 

cirkulation och medvetandet hos patienten. Om patienten bedöms vara i ett livshotande 

tillstånd måste detta åtgärdas innan bedömningen kan fortsätta (NAEMT, 2011). 

Sekundär bedömning                                                                                                                                 

Den sekundära delen av bedömning av ett medicinskt tillstånd är mer grundläggande för att 

klargöra den troliga bakomliggande orsaken till patientens symtom och kliniska tecken 

(NAEMT, 2011). För att identifiera kliniska tecken utförs en mätning och bedömning av 

patientens vitalparametrar med hjälp av diagnostiska instrument. 

            Vitalparametrar/status. 

Andningsfrekvens. Auskultation lungor. Saturation. 

 

Pulsfrekvens, rytm och puls kvalité. Blodtryck. 

 

Vakenhetsgrad. 

 

Temperatur. 

 

P-glukos  (enligt Ambulanssjukvården Västmanland, 2014).                               

      

Inom ambulanssjukvården är de diagnostiska instrumenten som används för att bedöma ett 

medicinskt tillstånd begränsade och det är därför inte möjligt att utföra en noggrann 

undersökning av alla organsystem hos patienten (Nyström & Herlitz, 2009). Enligt 

Wardrope, Lair och Driscoll (2004) kan mätvärdena från vitalparametrarna ge den första 

ledtråden på allvarlighetsgraden, men ett observandum är att vid ett flertal medicinska 

tillstånd kan patienten ha ett livshotande tillstånd trots att värdena är helt normala. 

Tillståndet hos patienten kan snabbt förändras och mätvärdena tillhandahåller enbart ett 

objektivt mått på hur fysiologin är vid den exakta tidpunkten för registreringen. 

Vitalparametrarna baseras ofta på mätvärden enligt en kontinuerlig skala, där gränsen vad 

som är normalt eller onormalt är väl definierat, men inte sällan hamnar patientens värden i 

gränszonen i vad som är onormalt och normalt (Nyström & Herlitz, 2009). I La Mantla et 

al. (2013) studie påvisades i resultatet att om bedömningen främst baserades på mätvärden 

från de första vitalparametrarna riskerade de äldre patienterna att bli undervärderande i 

tillståndets allvarlighetsgrad. Enligt Wireklint Sundström och Dalberg (2011) ska en 

bedömning inte begränsas utan den baseras på en dialog där öppenhet och flexibilitet 

skapar ett helhetsperspektiv av patienten. Helhetsperspektivet tillför en vidare dimension 

till vitalparametrar och bidrar därför till en tillförlitligare bedömning av patienten. 

                                                                                                                              

Bedömningsintervju                                                                                                                              

Enligt Hagiwara och Wireklint Sundström (2009) är bedömningsintervjun en av de 

viktigaste informationskällorna för att identifiera den bakomliggande orsaken till symtomet 

hos patienten. Det är därför viktigt att ha en god kommunikativ förmåga för att utföra en 

korrekt bedömningsintervju av patientens upplevelse och sjukdomshistoria (NAEMT, 

2011). Intervjuaren måste ha kunskap om mötet och kommunikationens förutsättningar 

vilket är viktigt för slutresultatet. Intervjuaren måste använda sin kompetens och utifrån ett 
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samarbete kunna etablera en relation vilket skapar förutsättningar för professionalitet och 

kvalitet i mötet med patienten. Intervjun måste bygga på att aktivt lyssna och baseras på ett 

intresse för patientens berättelse vilket är grunden för kommunikationen (Andersson, 

2007). I intervjun förmedlar patienten sin upplevelse av sin situation. Patienten ska guidas i 

intervjun utan att styras av vägledande frågor. Intervjuaren ska tolka det sagda och det 

outtalade samt kunna ställa utforskande följdfrågor (Hagiwara &Wireklint Sundström, 

2009). Intervjun är en kommunikation där det sker ett utbyte av verbala eller icke verbala 

tecken. Tolkningen av dessa tecken skapar avstånd, tillit, misstro, samarbete eller konflikt i 

kommunikationen mellan parterna (Moberg, 2010). En patient som känner sig ifrågasatt av 

ambulanspersonal kan uppleva misstro och ifrågasätta vården, de situationerna kan 

försvåra den prehospitala bedömningen (Nyström & Herlitz, 2009). I en studie av Togher, 

Davy och Siriwardena (2013) visade resultatet på att patienterna upplevde en likgiltighet 

vid det prehospitala omhändertagandet om ambulanspersonalen hade en bristfällig 

kommunikation. 

Bedömningsintervjun enligt AMLS konceptet sker utifrån ett antal intervjufrågor till 

patienten angående upplevelsen av symtomet. Frågorna utgår från bokstavskombination 

(OPQRST). 

 

                        (O) Onset - När började smärtan obehaget?  

(P) Palliation/provocation - Är det någonting som gör att smärtan eller 

obehaget känns bättre eller sämre?  

(Q) Quality- Hur känns smärtan eller obehag i form av brännande, stickande 

mm? 

(R) Radiation/referred/region- Är smärtan eller obehaget vandrande eller 

konstant?  

(S)Severity - På en skala från 0 till 10 hur skattar patienten smärtan eller 

obehaget? 

(T) Time/duration- Hur länge har patienten haft denna smärta eller 

obehaget? (NAEMT, 2011). 

 

I bedömningsintervjun inhämtas även information om patientens medicinska bakgrund. 

Det sker utifrån ett antal frågor som utgår från en bokstavskombination (SAMPLER).  

 

(S) Symtoms - Patientens subjektiva beskrivning av sina upplevda symtom 

 Signs-  Vårdgivarens objektiva upplevelse och bedömning av situationen. 

(A) Allergies- Har patienten allergi? 

(M) Medication-Vilka mediciner tar patienten? 

(P) Pertinent Past Medical Historia-Information om relevant medicinsk 

bakgrund relaterad till patienten symtom? 

(L) Last Oral Intake- När åt eller drack patienten senast?  

(E) Event Preceding- Vad var upprinnelsen till att patienten tillkallade 

ambulans?  

(R) Risk factors-Finns det risk faktorer i patientens liv, medicinska, sociala, 

miljö? (NAEMT, 2011). 
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Information från patientens omgivning  

Prehospitalt kan sjuksköterskan inte enbart koncentrera sig på patienten i bedömningen. 

Sjuksköterskan måste även vara öppen i sin bedömning och samla in all information i 

omgivningen som kan beskriva händelseförloppet som kan ha ett samband med tillståndet 

hos patienten (Suserud, 2005). I en prehospital bedömning finns det även en unik möjlighet 

att se hur patienten fysiskt fungerar i sin hemmiljö, vilket kan ge viktig information för 

bedömningen. I de fall där patienten inte själv kan förmedla sina symtom kan information 

om så möjligt sökas från närstående och vittnen (Hagiwara &Wireklint Sundström, 2009). 

 

Svårbedömda medicinska tillstånd 

 

Enligt Wardrope, Laird och Driscoll (2004) kan inte den prehospitala bedömningen 

komma fram till en definitiv diagnos hos patienten. Bedömningen måste istället utgå från 

troliga sannolikhetstillstånd hos patienten. En bedömning försvåras när patientens symtom 

är ospecifika för det aktuella medicinska tillståndet. Vid ett flertal medicinska tillstånd kan 

symtomen vara ospecifika med stor variation hur de yttrar sig. I Asouhidou och Asteri 

(2009) studie påvisade resultatet att symtomen för aortadissektion kunde vara ospecifika.  

En tredjedel av patienterna i studien hade i inledningen av bedömningen fått en annan 

diagnos. I annan studie av Murata (1993) visade resultatet på att symtomen för hjärtinfarkt 

kunde variera mycket och när symtomen var ospecifika ökade också risken för att missa en 

hjärtinfarkt initialt i bedömningen. Ett problem med en prehospital bedömning var att i 

inledningsskedet kunde symtomen vara identiska för flera olika medicinska tillstånd. 

Enligt Wardrope, Laird och Driscoll (2004) kan det vara nästan omöjligt att sära på olika 

tillstånd och först flera timmar senare kanske patienten uppvisar symtom som är 

karakteristika för det rätta medicinska tillståndet. 

 

En bedömning blir svårare att utföra när patienten av olika anledningar inte kan förklara 

sig eller bidra med information om sin situation. Saknas det en tydlig intervju med 

patienten kommer också tillförlitligheten av bedömningen att minska avsevärt. Den svåra 

utmaningen blir då att försöka förstå patientens situation (Hagiwara &Wireklint 

Sundström, 2009). I Puntillo, Smith, Arai och Stotts (2008) studie påvisades att 

sjuksköterskorna sökte efter kliniska tecken som kunde förklara det medicinska tillståndet 

när patienten inte själv kunde förmedla sina symtom. 

 

Kliniskt resonemang 

I en bedömning är det viktigt att förutsättningslöst reflektera och kontinuerligt omvärdera 

patientens tillstånd. Reflektionen ska baseras på en helhetsbild av patientens situation och 

därifrån ska slutsatser dras om den mest sannolika orsaken till symtomen och tecknen 

(Nyström & Herlitz, 2009). I en studie av Hedberg och Sätterlund Larsson (2003) visade 

resultatet att sjuksköterskorna som arbetade på vårdavdelningen hade ett behov av att få en 

bekräftelse från andra kollegor om deras egen bedömning av tillståndet hos patienten var 

trovärdig. Enligt Sonserud (2005) är sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården ofta 

själva och måste förlita sig på sina egna kunskaper och erfarenheter i sin bedömning av det 

medicinska  tillståndet hos patienten. 
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Behandling av medicinska tillstånd 

För att kunna påbörja en adekvat behandling av det medicinska tillståndet hos patienten 

måste en trolig orsak snabbt bedömmas. Det gäller dock att skynda långsamt då ett 

felaktigt bedömt tillstånd kan få förödande konsekvenser för patienten (Nyström & Herlitz, 

2009). Enligt Hagiwara och Wireklint Sundström (2009) kan vid vissa livshotande 

medicinska tillstånd behandlas prehospialt med samma effektivitet och resultat som vid ett 

sjukhus. Efter ett sådant bedömt tillstånd kan patienten först behandlas och stabiliseras 

innan transport till sjukhus. Andra livshotande medicinska tillstånd som inte går att 

behandla prehospitalt kräver en snabb transport av patienten till sjukhus för behandling. 

Bedömningar prehospitalt som blir för tidskrävande kan leda till en fördröjning till 

behandling på sjukhus och kan leda till en försämring av tillståndet för patienten (Nyström 

& Herlitz, 2009). I en studie av Herlitz et al. (2012) påvisades i resultatet att vid sepsis 

försämrades tillståndet hos patienterna vid en fördröjning av behandling. I Kothari, Barsan, 

Brott, Broderick och Ashbrock (1995) studie påvisades att vid medicinska tillstånd där 

stroke misstänktes förbättrades patientens tillstånd av en tidigt påbörjad behandling. Enligt 

Gårdelöv (2009) kan en tidsvinst göras för patienten, även om den prehospitala 

bedömningen tar längre tid. Att med en mer exakthet klargöra den bakomliggande orsaken 

vid vissa medicinska tillstånd kan patienten styras till rätt specialistkompetens. 

Huvudprincipen vid en prehospital bedömning är vad som rätt för denna patient, i denna 

miljö, med dessa kunskaper, vid denna tidpunkt (Wardrope, Laird & Driscoll, 2004). 

 

Problemformulering 

 

Sjuksköterskan i ambulanssjukvården ska snabbt och tillförlitligt utföra en prehospital 

bedömning av medicinska tillstånd hos patienter. I prehospital miljö är förutsättningarna 

annorlunda än på sjukhus för att utföra bedömningar av medicinska tillstånd hos patienter. 

Prehospitala miljöer är inte anpassade för att bedriva akutsjukvård. De diagnostiska 

mätinstrumenten är begränsade och medicinska tillstånd kan vara svårbedömda. En studie 

är därför intressant att genomföra för att undersöka hur sjuksköterskor upplever att 

prehospitalt bedöma medicinska tillstånd hos patienter. Det kan förhoppningsvis leda fram 

till att ny information som kan beaktas för utformningen av en framtida prehospital 

bedömning, vilket kan underlätta sjuksköterskans bedömning av medicinska tillstånd hos 

patienter. 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att bedöma medicinska tillstånd hos 

patienter i prehospital ambulanssjukvård. 

METOD 

Ansats 

För att belysa sjuksköterskors upplevelser av att bedöma medicinska tillstånd hos patienter 

i prehospital ambulanssjukvård valde författaren i denna studie en kvalitativ metod med en 

induktiv ansats. Det som utmärker sig med kvalitativa forskningsmetoder är förmågan att 

ta fram deltagarnas upplevelser och åsikter (Yin, 2013). Med den kvalitativa metoden kan 

information hämtas från djupet och där resultaten hänför sig till specifika tidpunkter, 

händelser och miljöer (Olsson & Sörensen, 2011).  
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Design   

Denna studie var en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer. Den 

kvalitativa forskningsintervjun utvecklar en mening utifrån erfarenheter, känslor och tankar 

genom att skapa förståelse om den intervjuades perspektiv. Forskningsintervjun har sin 

grund i samtal, men det är ett professionellt samtal och forskaren kontrollerar 

intervjusituationen som omfattar både en struktur och ett syfte (Kvale & Brinkmann, 

2009). 

Urval 

Utifrån studiens syfte genomfördes två urval. Det första var ett bekvämlighetsurval.               

I det landstinget som författaren var verksam inom fanns det fyra ambulansstationer. 

Sjuksköterskor från författarens arbetsplats exkluderades och således var det tre 

ambulansstationer inom landstinget som ingick i urvalet. Det tre ambulansstationerna är 

belägna på mindre orter i Mellansverige. Det andra var ett strategiskt urval av informanter 

till studien. Ett strategiskt urval innebar att deltagarna som intervjuades hade valts ut 

medvetet. Avsikten med ett strategisk urval var att söka informanter till studien som hade 

kunskaper i ämnet (Yin, 2013). Sammanlagt på de tre ambulansstationerna tjänstgjorde ca 

90 stycken sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. 

Inklusionskriterier för ett deltagande i studien var om personen hade varit verksam som 

sjuksköterska eller specialistsjuksköterska i ambulanssjukvården under minst ett år. Det 

fanns inte någon övre gräns för verksamma år inom ambulanssjukvården.  

Exklusionskriterier för att inte kunna delta i studien var om personen var eller hade varit 

AMLS eller hjärt- och lungräddnings (HLR) instruktör. 

Genomförande 

Ett godkännande från verksamhetschefen söktes och beviljades för denna studie (bilaga I).  

Informationen om studien skickade ut till sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor via 

ett E- mail (bilaga II). Mailadresserna till informanterna fick författaren med hjälp av 

arbetsgivaren och arbetsplatsens mailkatalog som finns tillgänglig för anställda inom 

verksamheten. I den informativa texten framgick att de kunde anmäla sitt intresse för ett 

deltagande till studien via mail eller telefon. Initialt tackade sju informanter ja till ett 

deltagande i studien. Detta upplevdes av författaren vara ett för litet urval, varvid vid en 

påminnelse skickades ut vilket resulterade i att ytligare två informanter till tackade ja för 

ett deltagande i studien. Informanterna som tackade ja för att deltaga gav sitt samtycke och 

skrev under samtyckesformulär. Efter att skriftlig och muntlig information till 

informanterna givits, upplevde författaren att alla var medvetna om att intervjun skulle 

vara frivillig. År 2014 genomfördes sedan nio intervjuer för studien. Av de nio som deltog 

var fyra kvinnor och fem män. Åldrarna varierade mellan 27- 51 år. Antal verksamma år 

som sjuksköterska i ambulansverksamheten varierade mellan 2- 21 år. Fem var 

sjuksköterskor med specialist utbildning inom ambulanssjukvård och fyra var 

sjuksköterskor med allmän behörighet. Författaren märkte att efter nio stycken intervjuer 

att det uppstod en mättnad och det inte tillkom någon ny information för studien och det 

upplevdes som att antalet nio informanter var tillräckligt för att nå studiens syfte. 
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Författaren valde att samla in data genom att genomföra intervjuer med informanterna.           

I denna studie var intervjuerna semistrukturerade och en intervjuguide skapades och 

användes vid samtliga intervjuer (Bilaga III). En intervjuguide är liknande ett manus med 

teman eller områden av frågor som forskaren önskar fokusera på (Kvale & Brinkman, 

2009). En intervjuguide medför att samtalet håller sig till ämnet och material inte samlas in 

som inte är viktigt för studiens syfte (Hartman, 2004). 

Författaren utförde en pilotintervju inför studien för att prova sin intervjuteknik, 

intervjuguiden och utrustning. Pilotintervjun genomfördes på en kollega från samma 

arbetsplats som författaren och har inte använts i studiens resultat. 

Inför de nio intervjuerna hade författaren kommit överens om en tid som passade den 

enskilde informanten. Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats och ägde 

rum utanför ordinarie arbetstid för att minimera störningsriskerna under intervjun. Det var 

viktigt i intervjun att deltagarna kunde tala fritt utan att bli avbrutna för målet var att låta 

deltagarna beskriva världen som de uppfattar den (Yin, 2013). Deltagarnas intervjutid 

varierade mellan 30-60 minuter. Intervjuerna spelades in med en diktafon och sedan 

transkriberades intervjuerna ordagrant. Inspelningarna kommer att förstöras efter att 

studien har godkänts och under tiden förvaras de på en säker plats. 

 

Dataanalys  

 

I studien valde författaren att genomföra en kvalitativ manifest innehållsanalys enligt Elo 

och Kyngäs (2007). Med innehållsanalysen organiserades transkriberad kvalitativ data från 

intervjuerna. Innehållsanalysen startades med att det transkriberade materialet lästes 

igenom noggrant ett flertal gånger så att en helhetsförståelse av innehållet och dess 

sammanhang skapades. När en förståelse om materialet skapats kunde enheter av 

meningsbärande innehåll identifieras som svarade på studiens syfte. De utvalda 

meningsenheterna kondenserades, detta innebar att de förkortades utan att något väsentligt 

av innehållet togs bort. Från de kondenserade meningsenheterna skapades koder som 

sammanfattade dess innehåll. Utifrån koderna det skapades underkategorier som innehöll 

karriäristiska ord från forskningsämnet. Utifrån underkategorier med liknande tillhörighet 

av upplevelser skapades kategorier. Underkategorierna innehåll beskrivs genom 

kategorierna.  Rapporteringen av resultatet i denna studie kom sedan beskriva innehållet 

och innebörden i kategorierna. Huvudkategorin presenterar sedan den mest abstrakta 

förståelsen (Elo & Kyngäs 2007), se Tabell 1 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalysens genomförande. 

Meningsenhet Kondenserad 

Meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Med ett 

bemötande 

där patienten 

får ett intryck 

av att jag är 

här för att 

hjälpa honom. 

Och man har 

till tro och 

tillförsikt till 

patienten då 

upplever jag 

att det går 

mycket 

lättare. 

Patienten får 

ett intryck av 

att jag är här 

för att hjälpa 

honom. 

 

Förmågan att 

skapa ett 

bemötande 

 

 

Relationsbyggande Behov av tillgång 

till hela människan 

Om patienten 

på en offentlig 

allmänplats 

någonstans. 

Mycket folk 

stör, då är det 

svårare att få 

ledtrådar till 

bedömningen. 

 

Mycket folk 

som stör, då 

är det svårare 

att få 

ledtrådar till 

bedömningen. 

Yttre 

påverkan på 

bedömningen 

Miljöns påverkan Miljöns påverkan 

på bedömningen  

Jag tittar och 

känner på 

patienten. Jag 

tittar efter 

patientens 

hudfärg. Kall 

blek, fin puls, 

oregelbunden 

puls, om 

radialis puls.  

patientens 

hudfärg, kall, 

blek, fin puls, 

oregelbunden 

puls, om 

radialispuls. 

Förmåga att 

värdera 

kliniska 

tecken 

Kroppsundersökning Förmåga och ett 

behov av att 

identifiera 

kroppsliga tecken  
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Tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet  
 

För att kunna öka giltigheten i studien genomfördes ett strategiskt urval.                                          

Enligt Yin (2013) ökar giltigheten vid ett strategiskt urval eftersom studien får deltagare 

som har information om forskningsfrågan.  Författaren valde att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer . Enligt Kvalde och Brinkmann (2009) utvecklar 

forskningsintervjun en mening från den intervjuades erfarenheter. Författaren hade inför 

studien utarbetat en intervjuguide och genomfört en pilotintervju. Tillförlitligheten kunde 

stärkas genom att alla intervjuer skulle genomföras med samma guide. För att läsaren 

skulle kunna avgöra om resultatet var överförbart skulle studiens design och 

analysprocesses detaljerat beskrivas (Elo & Kyngäs, 2007). 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har följts i denna studie. De fyra forskning 

etniska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Ett informerat samtycke inhämtades skriftligt och muntligt utifrån vetenskapliga rådets 

riktlinjer (bilaga II). Ett informerat samtycke betyder att informanterna har informerats om 

syftet med studien samt att ett deltagande var frivilligt och att deltagarna när som helst 

kunde avbryta sin medverkan utan att behöva förklara sig eller utsättas för påtryckningar 

eller påverkan. I studien har det inte funnits någon informant som varit i 

beroendeförhållande till forskaren vilket också bör undvikas (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Enligt konfidentialitetskravet så kommer deltagarens identitet skyddas och i denna studie 

har deltagarna avidentifierats så att det inte går spåra en deltagare vid namn eller till någon 

specifik situation eller arbetsplats i studien (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Enligt nyttjandekravet så kommer all inhämtat information från deltagarna i denna studie 

bara användas för forskningsändamål och inte i kommersiella syften. Författaren har 

informerat deltagarna om att det insamlade materialet kommer att skyddas och ingen 

obehörig kommer att kunna komma åt det, samt att efter studiens avslut kommer materialet 

att förstöras.  

Verksamhetschefen informerades om studien och har skriftligen godkänt (bilaga I).  

RESULTAT 

 

Sjuksköterskorna i prehospital ambulanssjukvård som intervjuades, beskrev sina unika 

upplevelser från att prehospitalt bedöma medicinska tillstånd hos patienter. Resultatet 

presenteras nedanför i form av tre kategorier: Förmåga och ett behov av att identifiera 

kroppsliga tecken, Behov av tillgång till hela människan och Miljöns påverkan på 

bedömningen. Kategorierna beskrivs utifrån nio tillhörande underkategorier. 

Underkategorierna illustreras med citat från informanterna. Huvudkategorin beskriver den 

mest abstrakta förståelsen utifrån kategorierna. 
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Underkategorier och kategorier beskriver huvudkategorin utifrån informanternas 

upplevelser, se Tabell 2 nedan. 

Kroppsundersökning 
Diagnostiska -
instrument 
Medicinsk kunskap 

Förmåga och ett behov att   
indetifiera kroppsliga tecken 

 

 

Kunskap, 
bemötande, 
flexibilitet, 
uppmärksamhet                     
och          
sammanhang 
stärker 
bedömningen 

 

Relationsbyggande 
Beroendeställning 
Patientens Värld 

Behov av tillgång till hela 
människan 

Yrkeserfarenhet 
Säkerhet  
Anhöriga 

Miljöns påverkan på    
bedömningen 
  

 

Förmåga och ett behov av att identifiera kroppsliga tecken 

Kroppsundersökning 

Informanterna beskrev liknande upplevelser att vid en prehospital bedömning var det 

viktigt att ha förmågan att snabbt uppmärksamma om tillståndet var livshotande för 

patienten. Det fanns en förmåga och ett behov av att införskaffa sig information om 

tillståndet hos patienten. Informanterna upplevde att det var det viktigaste vid en 

prehospital bedömning, att konstatera om tillståndet var livshotande för patienten.  

 

”Man bedömer snabbt om det är kritiskt eller inte kritiskt för patienten det är det 

viktigaste. Och är det inte livshotande då kommer resterande frågor sedan och 

vitalparametrar. Och är det livshotande får man utgå från det.”    

”Det viktigaste i det första skedet. Andas dom, det är det första. Är det så att de kan prata 

så är de vakna. Får jag dessutom ett adekvat svar då vet jag att de har cirkulation, och då 

vet jag att det fungerar både cirkulationen och andningen, förhoppningsvis ganska 

tillfredställande”    

Vidare upplevde informanterna att de kände tillfredställelse av att använda 

bedömningsstrukturen (ABCDE), vilken gav dem stöd för att identifiera ett livshotande 

tillstånd hos patienten.  

 

”Jag strävar efter att bedöma enligt ABCDE det är det mest väsentliga i det första mötet. 

Om det har varit nått avvikande ABCDE. Jag tycker att det är ett bra hjälpmedel att hela 

tiden försöka tänka det tankesättet” 

 

Diagnostiska instrument                                                                                                         

Informanterna upplevde en tillfredställelse med den kapacitet som de diagnostiska 

instrumenten kunde erhålla för att bedöma ett medicinskt tillstånd hos patienten.                         

 

”jag tycker vi har möjlighet att bedöma den mest basala och det mest nödvändiga. Jag vet 

inte vad jag skulle önska mig mer i ambulansen”  

 

Vidare upplevde informanterna att det var ett stöd i bedömningen att få kännedom om både  

upplevda symtom och vitalparametrar.  
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”Man kan få ut en del från att intervjua patienterna. Sen i nästa skede i bedömningen när 

man tar vitalparametrar då har man lite annat å luta sig åt”  

 

Informanterna upplevde även en frustration över att den prehospitala miljön kunde påverka 

funktionen av den tekniska utrustningen. 

 

”Jag upplever att till exempel när solen ligger på då ser man inte våra apparater, det är 

jättesvårt” 

 

Medicinsk kunskap                                                                                                                

Informanterna upplevde att det var viktigt att ha medicinska kunskaper för att prehospitalt 

bedöma ett medicinskt tillstånd hos patienten. Informanterna beskrev upplevelser av att 

känna trygghet i att ha medicinska kunskaper vid en prehospital bedömning.       

”Den har nog rätt stor betydelse, med tanke hur mer man har pluggat fysiologi, anatomi, 

lär man sig också vad som kan gå fel”  

 

”Jag känner mig trygg med min kompetens och det har betydelse för bedömningen av 

patienten, att man trygg med det, att man har kunskap ”  

 

Även om informanterna upplevde att de var kompetenta för att utföra bedömningar av 

medicinska tillstånd hos patienterna, så beskrevs det medicinska området som omfattande 

och det fanns önskan att lära sig mer.           

”Jag upplever att jag har den kunskap jag behöver ha. Men jag går på alla föreläsningar 

jag kan, så jag vill lära mig mer. Jag vill ha mer kurser och utbildning för det är mycket 

man behöver öva på. Vi ska kunna lite om så mycket så fullärd kommer jag nog aldrig att 

känna mig" 

Behov av tillgång till hela människan 

Få tillgång till patientens värld                                                                                                

Informanterna upplevde att det var en tillgång för bedömningen att utföra den i patientens 

hemmiljö. Informanterna menade att i hemmiljön kunde observationer göras av patienten 

fysiska status. Observera patientens förmågor utifrån en naturlig omgivning kunde skapa 

information till bedömningen.              

”Man kan se vad de själva klarar av. Inne på sjukhus ser man inte så lätt om det är så att 

de klarar sin egen hygien, städning, ADL, matlagning och disk, man kan se om det är 

välstädat och välordnat, eller om lite smutsigt i hörnen eller om det är helt kaus.” 

 ”Man kan se mycket. Man kan se hur patienten bor om det är ordnat hemma eller inte. Jag 

upplever att man får väl ändå en tanke på att personen inte brukar vara så här annars i 

normala fall” 

Informanterna upplevde att i hemmiljön kunde hälsorisker identifieras som hade en 

inverkan för patientens tillstånd.                                                                                                          

 ”Man känner att det luktar rök i en lägenhet. Reflekterar ju man det på direkten. Att det 

kan ha påverkat patienten till det sämre” 

Vidare upplevde informanterna att det var en tillgång att utföra bedömningen i hemmiljön.  

Informanterna menade genom att vara uppmärksamma i hemmiljön kunde de få kännedom 

om patientens livsstil , vilket påverkade utformningen av bedömningen.                                                                
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 ”När man ser den miljön som patienten lever i så kan man få tipps å råd vilka frågor man 

ska ställa till patienten eller hur man bör tänka omkring patienten” 

Relationsbyggande                                                                                                             

Informanterna upplevde att deras bemötande var viktigt för att bedöma ett medicinskt 

tillstånd hos patienten. Informanterna menade att bemötandet var viktigt för att bygga en 

god relation där patienten känner sig trygg. Tryggheten för patienten resulterade i att det 

blev ett samarbete i vården. Med ett samarbete i bedömningen blev det ett bättre 

informationsutbyte (anamnes) som resulterade i en mera korrekt bedömning.                                           

”ja o ja ett bra bemötande en bra relation tycker jag underlättar ju helt klart min 

utvärdering av patienten, det blir ett samarbete i stället, jag tror patienten litar mer på 

mig, den vågar säga mer, ett bra bemötande är jätteviktigt för att göra en korrekt 

bedömning "  

 

”Ja jag upplever att det har betydelse. Ödmjukhet och lyhördhet i förhållandet till vad de 

själva vill och sen vara professionell i bedömandet. För det skapar trygghet för dem, att få 

bestämma över sin situation” 

Vidare upplevde informanterna att de måste vara flexibla i sitt bemötande och utforma 

bedömningen efter patientens behov och förmåga.                                                                             

”Jag styr mina frågor till patienten, jag använder ett enklare ordval om det är en 

invandare, kanske förklarar på ett annat sätt använder ett annat kroppsspråk, vara mera 

tydlig. Man måste göra klart för sig att patienten förstår frågorna” 

”Strukturen anpassar man efter patienters symtom och besvär” 

 

Beroendeställning till patienten                                                                                                

Informanterna upplevde ett behov av att verbalt kunna kommunicera med patienten vid en 

prehospital bedömning. Informanterna upplevde att det blev svårare om patienten inte själv 

kunde förmedla informationen om sina symtom.                                                                                          

 

”Är de inte vid medvetande är det svårare, då får man ta uppgifter via någon som finns 

där, oftast anhöriga, då kan det bli lite svårt att ta in uppgifterna om man behöver åtgärda 

någonting akut på patienten”.  

Vidare upplevde informanterna att det var svårare att bedöma medicinska tillstånd om 

patienten var i ett berusningstillstånd. Informanterna menade att verklighetsuppfattningen 

hos patienten förändrades av vissa kemiska substanser, vilket gjorde det svårare att tolka 

symtom.  

”Är de påverkade av något så kan det också vara svårare att göra en bra bedömning” 

 “Alkohol och narkotika påverkar så att du har ingen koll på smärta och vad som 

verklighet är, drogen i sig är väl inte så svår att göra en bedömning om. Det är svårare att 

hantera helt och hållet. Den medicinska bedömningen går väl att göra ändå med den blir 

krångligare” 
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Miljöns påverkan på bedömningen                                                                                               

Yrkeserfarenhet                                                                                                                  

Informanterna upplevde att det var viktigt att ha erfarenhet av att prehospitalt bedöma ett 

medicinskt tillstånd hos patienten. Informanterna menade att erfarenheter från tidigare 

patientfall skapade kunskaper i att snabbt kunna uppmärksamma allvarlighetsgraden i 

tillståndet hos patienten.                                                                                                                      

"Erfarenhet är väldigt viktigt, man kan se på håll, få en förstahandsbild av tillståndet, det 

bygger på erfarenhet mycket, man ser om det är väldigt akut, det är lättare om man har 

jobbat några år, så det spelar stor roll " 

Informanterna beskrev vikten av att ha erfarenhet från tidigare patientfall genom sina 

upplevelser av att känna sig osäkra i början av sin tjänst inom ambulanssjukvården.                     

”I början när man jobbade fick man ganska många jaha upplevelser som jag tagit lärdom 

av och de i sin tur utnyttjar man nu också” 

"De första två åren vet jag inte hur man vågade jobba egentligen, jag tycker att det blir 

med erfarenheten att man har ju sett många fler patienter med olika tillstånd oftast är det 

nått man kan använda som ledtråd" 

Säkerhet                                                                                                                                   

Informanterna upplevde en känsla av otrygget i prehospitala miljöer som ansågs riskfyllda. 

Informanterna menade att deras säkerhet gick före patientens hälsa. När den prehospitala 

miljön upplevdes som riskfylld var informanterna tvungna att vidtaga åtgärder för att säkra 

platsen. Det kunde då bli en fördröjning till att bedömningen kunde utföras av tillståndet 

hos patienten. 

”Om man kommer hem till en patient där det känns osäkert och man ser att det ligger 

köksknivar på bordet, lägger man undan dem. Är platsen säker i huvudtaget för att kunna 

bedöma patienten”    

 ”Offentliga platser kan vara en nackdel. När säkerheten blir påverkad, eller om det står 

en hund där inne till exempel. Så blir bedömningen svår att göra, då måste man ha hjälp 

med det.  

Vidare upplevde informanterna stress om det samtidigt befann sig mycket människor i 

omgivningen när de skulle utföra bedömningen. Informanterna menade att de kunde inte 

enbart koncentrera sig på patienten utan de var tvungna att vara uppmärksamma på vad 

som hände i omgivningen.                                                                                                                    

”På en offentlig plats är det alltid folk som står och tittar och det påverkar nog att man 

känner sig mer stressad, och kanske inte är lika fokuserad på vad patienten säger”  

”Miljön kan ställa till det för en ute på platsen. Det kan vara svårt i miljöer där det är 

mycket folk, där de är berusade” 
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Anhöriga     

Informanterna upplevde frustration vid prehospitala bedömningar då de ansåg att oroliga 

anhöriga och barn också hade behov av ett omhändertagande. De upplevde att de inte hade 

tillräckligt med resurser i den prehospitala situationen.                                                                                                                      

”Sen är det folk som lägger sig i oroliga anhöriga om man bara är två personer, hur man 

ska räcka till eller barn, om det finns barn med. Då blir det inte bara patienten man måste 

ta hänsyn till i miljön" 

  "Det kan vara en mamma som man ska bedöma och det kan vara massa barn runt 

omkring så det kan vara svårt att få en ordentlig bedömning."  

Vidare upplevde informanterna att det var en tillgång för bedömningen att vara 

uppmärksam på information från anhöriga om patienten inte själv kunde förmedla sina 

symtom och sjukdomshistoria.                                                                                                                       

”oftast finns det anhöriga som på ett eller annat sätt kan ge information om patienten” 

Kunskap, bemötande, flexibilitet, uppmärksamhet och sammanhang stärker 

bedömningen 

Resultatet kan förstås som vissa upplevelser stärkte bedömningen av medicinska tillstånd 

hos patienter. Kunskap var viktigt för att dra slutsatser om ett tillstånd. Ett bra bemötande 

till patienten var viktigt för att få en korrekt bedömning. Flexibilitet medförde att 

bedömningen anpassades för patientens kommunikativa förmåga. Bedömningen skulle 

anpassas efter symtom och tecken hos patienten. En uppmärksamhet i bedömningen 

skapade information om patientens tillstånd. Utifrån ett sammanhang skapades information 

till en reflektion över det medicinska tillståndet hos patienten. 

 

DISKUSSION  

 
Metoddiskussion 

 

Ansats/design 

Författaren valde att genomföra studien med en metod bestående av intervjuer med  

kvalitativ ansats för att uppnå syftet i studien. Syftet med studien var att undersöka 

sjuksköterskornas upplevelser av att bedöma medicinska tillstånd hos patienter. Hartman 

(2004) skriver att kvalitativa forskningsmetoder studerar den livsvärd människor har, och 

den mening de förhåller sig till sig själva och sin situation. Kvale och Brinkmann (2009) 

skriver att med den kvalitativa forskningsintervjun försöker forskaren förstå 

intervjupersonens beskrivna upplevelser ur deras synvinkel. Elo och Kyngäs (2008) skriver 

att en kvalitativ innehållsanalys är väl anpassad för att analysera mångfacetterade, känsliga 

ämnen som är kännetecknande för omvårdnad. En fördel med metoden är att den kan 

behandla och analysera stora volymer med skriftlig text och speciellt i 

omvårdnadsforskning har innehållsanalys varit ett viktigt sätt att tillhandahålla slutsatser 

om upplevelser.  
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Urval 

För att uppnå studiens syfte var författaren tvungen att skaffa sig information om ämnet 

genom ett urval av frivilliga informanter. I studien genomfördes två urval ett 

bekvämlighets urval och ett strategiskt urval. Bekvämlighets urvalet bestod i att söka 

informanter från de ambulansstationer som fanns inom det landstinget som författaren 

arbetade inom. Enligt Hartman (2004) är fördelen med ett bekvämlighetsurval att det inte 

kräver så mycket resurser i jämfört med att undersöka en större urvalsgrupp. Nackdelen 

med ett bekvämlighetsurval är att det finns en stor risk att urvalet i inte blir representativt 

för den övriga populationen. I det landstinget där studien utfördes fanns fyra 

ambulansstationer och informanterna kom från tre av dessa. Författaren valde att inte söka 

informanter från den ambulansstation där han själv är aktiv. Författaren avsikt med detta 

val var att inte ha en för nära relation med informanterna vilket kunde ha påverkat 

intervjun och därmed resultat i studien. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) så bör en 

reflektion göras om hur intervjuns kontextuella drag påverkar interaktionen mellan 

intervjupersonen och intervjuaren. Informanterna var dock inte helt okända, författaren 

hade träffat informanterna i sammanhang inom ambulansverksamheten.  

 

Ett strategiskt urval av informanter genomfördes i studien. Det strategiska urvalet kunde 

möjligtvis tillhandahålla information för att uppnå syftet till studien. Enligt Yin (2013) har 

ett strategiskt urval som syfte att få deltagare i studien som hade relevant information om 

forskningsfrågan. Författaren arbetade fram inklusionskriterier för ett deltagande i studien. 

Författaren funderade på det antal år av erfarenhet av att bedöma medicinska tillstånd hos 

patienter som skulle erfordras av informanten. Efter ett övervägande bestämde sig 

författaren att informanterna skulle ha minst ett års erfarenhet. Författaren menade att 

under ett år hade informanterna införskaffat sig erfarenhet från olika upplevelser som 

kunde vara intressanta för studien. I studien exkluderades sjuksköterskor som var eller 

hade varit HLR eller AMLS instruktörer. Författaren upplevde  att instruktörerna 

möjligtvis kunde ha påverkat resultatet genom att fokusera på specifika moment i 

utbildningen i att bedöma ett medicinskt tillstånd hos patienter. Enligt Olsson och Sörensen 

(2011) ska populationen klart definieras och inklusion- och exklusionskriterier måste 

motiveras för urvalet i studien.  

I studien representerades båda könen och en bred spridning på antal år av erfarenhet inom 

den prehospitala ambulanssjukvården av att bedöma medicinska tillstånd hos patienter. 

Författaren menade att det kunde spegla hur personalbemanningen i den prehospitala 

ambulanssjukvården var sammansatt i det landstinget där studien genomfördes. 

Genomförande                                                                                                                     

Intervjuerna och datainsamlingen genomfördes på de ambulansstationer där informanterna 

hade sina arbetsplatser. Platsen för Intervjuerna var i enskilda rum och genomfördes 

antingen före eller efter ett avslutat arbetspass för informanterna. Författaren upplevde att 

det var viktigt för informanterna att de skulle kunna berätta om sina upplevelser utan att 

kunna bli avbrutna av larm eller övriga arbetsuppgifter. Den avsatta tiden var 60 minuter 

för en intervju.  Författaren upplevde att den första intervjun blev kort, 30 minuter, och kan 

förklaras med att författaren kände sig ovan inför situationen. Kvale och Brinkmann (2009) 

skriver att i intervjun måste forskaren hela tiden fatta beslut om vilka aspekter av svar från 

informanten som ska följas upp eller inte följas upp. Efter den första intervjun hade 

författare mer erfarenhet och intervjuerna blev också längre. Författaren upplevde att det 

fanns tid att bygga upp en trygg stämning och atmosfär och informanterna upplevdes i de 

flesta fall som avspända där de kunde i lugn och ro berätta utifrån sina upplevelser.               
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Kvale och Brinkmann (2009) skriver att en kvalitativ intervju bygger på intervjuarens 

förmåga att skapa en miljö där informanten känner sig fri och trygg att dela sina 

upplevelser. Olsson och Sörensen (2011) skriver att om intervjupersonen ska kunna lämna 

så bra uppgifter som möjligt så måste ett samarbetsvilligt klimat skapas. Många av 

informanterna stannade kvar efter intervjun avslutats och samtalade, reflekterade och 

diskuterade vilket upplevdes av författaren vara viktigt för informanterna. 

Insamlingen av data från informanterna genomfördes med semistrukturerade intervjuer 

utifrån en intervjuguide (Bilaga III). Författaren upplevde att intervjuguiden var en god 

hjälp vid intervjuerna,  frågorna i guiden hjälpte författaren att fokusera samtalet kring 

ämnet och det syftet som studien hade. Hartman (2004) menar att finns inte en 

intervjuguide så är risken att intervjun tappar fokus om ämnet och inte fångar det 

väsentliga, utan det insamlade materialet kanske inte har någon relevans för ämnet. 

Intervjuguiden upplevs inte av författaren att vara heltäckande för alla de olika upplevelser 

som troligtvis kan finnas vid en prehospital bedömning och möjligtvis hade svaren från 

informanterna kunnat blivit annorlunda med en annan struktur i intervjun, andra frågor i 

intervjuguiden eller en annan metod. Författaren upplever att utifrån frågeguiden är 

resultatet relevant för att beskriva syftet i studien. 

Inför studien genomförde författaren en pilotintervju för att öva intervjuteknik och prova 

intervjuguiden. Olsson och Sörensen (2011) skriver att pilotintervjun syftar till att i liten 

skala pröva undersökningsinstrumentet och frågorna i intervjuguiden. Kvale och 

Brinkmann (2009) skriver att det är att föredra att göra en pilotintervju för öka säkerheten 

inför de kommande intervjuerna. Pilotintervjun skapar även intervjuaren ett självförtroende 

genom att praktisera sin förmåga. Författaren upplevde att pilotintervjun var givande och 

att det fanns intressant information att inhämta från intervjufrågorna som svarade upp mot 

syftet. Pilotintervjun som utfördes inför studien har inte använts i studien för att den 

genomfördes på en informant som arbetar på samma station och författaren relation 

omintetgjorde detta. Handledaren har även varit delaktig i att granska pilotstudiens resultat. 

Författaren är själv verksam inom ambulanssjukvården och har erfarenheter och en 

förförståelse i ämnet av att bedöma medicinska tillstånd hos patienter. Olsson och 

Sörensen (2011) skriver att det är ett kvalitetskrav inom den kvalitativa forskning att 

redogöra för den förförståelse som forskaren haft i ämnet som studerats. Författaren är 

medveten om sin förförståelse i ämnet som studerades. För att bli mer medveten om sin 

förförståelse i ämnet har författaren skrivit ned sin förförståelse och samtalat och diskuterat 

den med sin handledare. Intervjuguiden (Bilaga III) som författaren tagit fram inför 

intervjuerna med informanterna har säkert påverkats av författarens förförståelse. 

Författaren upplevde att frågorna som ingick i intervjuguiden har varit relevanta för 

beskriva syftet med studien. Olsson och Sörensen (2011) skriver att den personliga 

erfarenheten inte får överskugga och påverka objektivitet i observationer och 

tolkningsresultat. Hartman (2004) skriver att den egna förförståelsen aldrig kan tas bort 

helt utan det uppstår en sammanställning av den egna förförståelsen och med den 

förståelsen om personen som tolkas.  

Dataanalys                                                                                                                                          

En kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008) användes för att analysera det 

transkriberade materialet. Transkriberingen av data från ljudinspelningarna genomfördes i 

anslutning av intervjuerna. Författaren har läst det transkriberade materialet flera gånger 

för att skapa en förståelse av uppgifterna och dess sammanhang. Syftet med dataanalysen 

var att utifrån texten skapa kategorier av upplevelser som kunde beskriva ämnet.  
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Handledaren för denna studie har även varit med och granskat materialet för att för att 

handleda i analysprocessen utförande. Enheter av meningsbärande innehåll märktes med 

en penna för att kunna urskiljas bättre i texten. Meningsenheterna kondenserades för att bli 

mer lättarbetade, de kodades och jämfördes utifrån deras likheter och skillnader.                

Koderna jämfördes upprepade gånger med varandra vilket synliggjorde underkategorier. 

Underkategorier med liknade händelser grupperades sedan i kategorier. Kategorierna 

analyserades och synliggjorde ämnet för huvudkategorin. Rapporteringen av resultatet i 

denna studie kom sedan att beskriva innehållet och innebörden i kategorierna. Elo och 

Kyngäs (2007) skriver att en lyckad innehållsanalys kräver att forskaren kan analysera och 

förenkla uppgifter och bilda kategorier som speglar ämnet för studien på ett tillförlitligt 

sätt.  

 

Tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet   

Yin (2013) skriver att kvalitativ forskning är till sin natur inriktad på förståelsen av sociala 

beteenden i specifika situationer vilket gör det svårt att överföra resultat till en annan 

population. Kvalitativ forskning måste vara transparent för att uppnå en trovärdig 

tillförlitlighet. Ställningstaganden i forskningsmetoderna måste beskrivas och 

dokumenteras så att andra personer kan förstå och bedöma dem. Författaren har i sitt 

analysarbete varit noggrann och analyserat och beskrivit varje del i forskningsprocessen. 

Enligt Kvale och Brinkeman (2009) så ska forskaren kritiskt granska sin analys och 

beskriva hur. I analysarbetet har handledaren varit med och granskat forskningsprocessen 

vilket har ökat trovärdigheten för studien. I resultatet användes citat från alla informanterna 

vilket anses av författaren att stärka resultatet. Granehiem och Lundman (2004) menar att 

citat stärker trovärdigheten. Studiens giltighet stärks av att den omfattas av informanter 

som har information om forskningsfrågan. Enligt Yin, (2013) ökar giltigheten i studien  

om deltagarna har fått information inom forskningsämnet. Författaren upplever också att 

studien möjligtvis stärks av att den omfattas av både män och kvinnor med olika antal år av 

erfarenheter. Enligt Elo och Kyngäs (2008) så omfattas innehållsanalysen av att jämföra 

upplevelse utifrån deras likheter och skillnader. Ett urval från en grupp utvalda människor 

kan vara relevant om resultatet skall vara överförbart på liknade grupper eller människor 

(Hartman, 2007). Författaren upplever att resultatet kan vara överförbart på liknade 

grupper. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att författaren kan skapa 

förutsättningar och ge förslag för överförbarhet men det är läsaren som avgör om resultaten 

är överförbara till andra sammanhang. 

 

Resultatdiskussion  

 

Studiens resultat visade på att alla informanterna upplevde att det väsentligaste vid en 

prehospital bedömning var att snabbt avgöra om tillståndet var livshotande för patienten.                                         

Enlig Elmqvist, Frilund och Ekenbergh (2008) så är det primära syftet i en prehospital 

bedömning att snabbt uppmärksamma tecken på ett livshotande tillstånd. Informanterna 

upplevde också att var viktigt att ha en inarbetat strategi och för hur de skulle bedöma ett 

livshotande tillståndet hos patienten. De beskrev att det var ett stöd att utföra bedömningen 

enligt strukturen (ABCDE) som var beskriven i behandlingsriktlinjerna. Enligt Thim, 

Karup, Grove, Rohde och Löfgren (2012) så är bedömningsstrukturen (ABCDE) till för att 

hjälpa vårdpersonal att fokusera på de mest elementära och livshotande tecknen hos 

patienten. Författaren har en förståelse för informanternas åsikt att i akuta situationer är det 

viktigt att ha stöd utifrån en inarbetad struktur i bedömningen. Det hjälper till att skapa 

struktur i en stressig situation och säkert också ett säkrare omhändertagande för patienten. 
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Informanterna upplevde att den kapacitet som de diagnostiska instrumenten kunde erhålla 

var ett tillräckligt stöd vid en prehospital bedömning och beskrev att mätvärdena 

kompletterade den övriga informationen. Enligt Wardrope, Lair och Driscoll (2004) så kan 

mätbara kliniska tecken ge information om svårighetsgraden av ett tillstånd, men ett 

observandum är att vid ett flertal medicinska tillstånd kan patienten ha ett livshotande 

tillstånd trots att värdena är normala. Författaren har en förståelse för att informanterna 

upplevde att mätvärdena var viktiga men beslutsunderlaget blev bättre om symtom och 

mätvärden värderades utifrån ett sammanhang. Enligt Sousa, McDermott och Weiss (2011) 

överensstämmer inte alltid patientens upplevelse av subjektiva förnimmelser med de 

objektiva kliniska tecknen. En bedömning ska inte begränsas utan den baseras på en dialog 

där öppenhet och flexibilitet skapar en helhets perspektiv om patienten som tillför en 

vidare dimension till kliniska tecken och bidrar till en tillförlitligare bedömning för 

patienten (Wireklint Sundström & Dalberg, 2011).  

 

Informanterna upplevde att var viktigt att ha medicinska kunskaper för att prehospitalt 

bedöma ett medicinskt tillstånd hos patienten. Informanterna beskrev att medicinska 

kunskaper skapade trygghet genom att förutse om vad som kan förväntas uppkomma vid 

olika tillstånd. Författaren instämmer med informanterna att medicinska kunskaper är 

viktiga och är en förutsättning för se sammanhang mellan symtom och tecken.                                     

Enligt socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård (SOSFS 2009:10) är kravet för 

sjukvårdpersonal inom ambulanssjukvård att de har den kompetens som behövs för att 

bedriva prehospital vård. Informanterna upplevde att det hade rätt kompetens för att 

prehospitalt bedöma ett medicinskt tillstånd. De flesta informanterna beskrev också att det 

fanns mer att lära sig i ämnet. I behandlingsriktlinjerna står det att de är inte är heltäckande 

för alla sjukdomar som kan förekomma i den prehospitala vården (Ambulanssjukvården 

Västmanland, 2014). Författaren anser att det medicinska kunskapsområdet är stort och en 

ökad kunskap i ämnet skapar en bredare kompetens som kan användas vid reflektionen om 

det mest troliga medicinska tillståndet hos patienten.  

 

Alla informanterna upplevde att det var viktigt att ha yrkeserfarenhet för att prehospitalt 

bedöma ett medicinskt tillstånd hos patienten. Informanterna menade att erfarenheter från 

tidigare patientfall skapade kunskaper i att snabbt uppmärksamma allvarlighetsgraden i 

tillståndet hos patienten. I Gunnarsson och Warrèn Stomberg (2009) studie visade  

resultatet på att ambulanssjuksköterskorna upplevde att yrkeserfarenhet inom 

ambulanssjukvård var viktigt. Yrkeserfarenhet påverkade deras förmåga att fatta adekvata 

beslut i jämförelse med sjuksköterskor som var nya inom yrket. Författaren upplever här 

samma känsla som informanterna att det är viktigt att ha yrkeserfarenheter inom den 

prehospitala vården och det skapar en trygghet i bedömningen. Yrkeserfarenheter och de 

medicinska kunskaperna kan förankras och kompliterar varandra och det skapar en 

sammansatt kunskap. 

 

Informanterna upplevde en känsla av otrygget i prehospitala miljöer som var riskfyllda. 

Informanterna menade att deras säkerhet och hälsa går före vårdbehovet hos patienten.                

Om informanterna ansåg att den prehospitala miljön var riskfylld var de tvungna att vidta 

säkerhetsåtgärder och det skapade en fördröjning för bedömningen av tillståndet hos 

patienten. Aasa och Wiitavaara (2009) skriver att platsen där patienten befinner sig är 

oftast okänd för ambulanspersonalen och innan den kan beträdas måste de överväga om det 

kan finnas risker för den egna säkerheten. Författaren har upplevelser av liknande 

situationer och den egna säkerhet bör komma först då miljöerna kan vara av helt olika 

karaktär. Vidare upplevde informanterna stress om det samtidigt befann sig mycket 
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människor i omgivningen när de skulle utföra bedömningen. I Gunnarsson och Warren 

Stomberg (2009) studie påvisades att sjuksköterskorna upplevde att människor i den 

prehospitala miljön kunde påverka deras omhändertagande av patienten. 

Studiens resultat visade på att informanterna upplevde en känsla av frustration att inte 

räcka till i prehospitala situationer, när oroliga anhöriga och barn också var behov av ett 

omhändertagande samtidigt som de skulle bedöma det tillståndet hos patienten. Enligt 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) så ska sjuksköterskan 

även stödja närstående. Campeau (2009) skriver att även om det finns fysiska element i 

miljön, så består de prehospitala miljöerna till stor del av dynamiska sociala aktiviteter 

med sociala processer. Hanteringen och anpassningen för att skapa kontroll över i den 

prehospitala miljön handlar oftast om hur ambulanspersonalen integrerar med andra 

människor.                                                                

Studiens resultat visade på att informanterna upplevde ett behov av att verbalt kunna 

kommunicera med patienten vid en prehospital bedömning. Informanterna upplevde att det 

blev svårare om patienten inte själv kunde förmedla informationen om sina symtom.  

Enligt Wardrope, Laird och Driscoll (2004) minskar bedömningens tillförlitlighet om det 

saknas en noggrann intervju med patienten. Författaren delar den upplevelsen som 

informanterna har att det finns ett behov i bedömningen av att kommunicera med patienten 

för att få en djupare förståelse om patientens upplevda symtom. Informanterna upplevde 

även om bedömningen blev svårare att utföra utan patienten verbala medverkan så kunde 

information inhämtas av närvarande på plats. Vidare upplevde informanterna att det var 

svårare att bedöma ett medicinskt tillstånd om patienten var i ett berusningstillstånd. 

Informanterna menade att verklighetsuppfattningen hos patienten förändrades av vissa 

kemiska substanser, vilket gjorde det svårare att tolka deras symtom. Författaren 

upplevelse är att det kan vara svårt att bedöma medicinska tillstånd hos patienter som 

samtidigt har ett berusningstillstånd. Det kan dels bero på en ovana att tolka symtom och 

tecken då majoriteten av patienterna inte har ett berusningstillstånd. Patienter som har 

symtom och tecken på trötthet och är i ett samtidigt berusningstillstånd upplevs som svåra 

att bedöma i deras allvarlighetsgrad av det medicinska tillståndet. 

Informanterna upplevde att deras bemötande var viktigt för att skapa ett samarbete med 

patienten. Informanterna menade att samarbetet med patienten resulterade i en mer korrekt 

bedömning. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) så ska 

omvårdnad, vård och behandling ske i dialog med patienten för att uppnå en optimal 

delaktighet. I Vicente, Castren, Sjöstrand och Wireklint Sundström (2013) studie påvisade 

resultatet att patienterna upplevde att det var viktigt att få vara delaktiga i beslutfattandet 

av sin egen vård vid deras prehospitala omhändertagande. Författaren har liknande 

upplevelser som informanterna av att patientens delaktighet i bedömningen skapar ett mer 

korrekt bedömningsunderlag.   

Informanterna upplevde att genom beakta patientens önskemål skapades en delaktighet 

som gav trygghet. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) så ska vården utformas så 

att den tar hänsyn till patientens självbestämmande, trygghet och integritet. Informanterna 

menade även att i bemötandet skapades en relation där patienten upplevde trygghet och 

fick ett förtroende för vården. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor (2005) så ska undersökningar och behandlingar ske med omdöme och 

utföras och tillgodose patientens trygghet och välbefinnande. I Holmberg, Forslund, 

Wahlberg och Fagerberg (2014) studie påvisades att patienterna i studien upplevde sig 

bekräftade och kände trygghet i vården om ambulanspersonalen var känslomässigt 
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närvarande, visade hänsyn och var omtänksamma. Vidare upplevde informanterna i studien 

att om patienten kände en trygghet blev också anamnesen tillförlitligare för att synligöra 

behovet hos patienten. Författaren har liknande upplevelser som informanterna av att det är 

viktigt med ett bemötande som skapar trygghet och förtroende till patienten. Förtroendet 

resulterar i att en djupare förståelse kan skapas om patientens situation och behov.  

Att få ta del av patientens livsvärd för att nå en djupare förståelse är en viktig del av en 

bedömning av ett medicinskt tillstånd hos patienten (Wireklint Sundström & Dalberg, 

2011). 

 

Informanterna upplevde i studien att bedömningen måste anpassas efter patientens 

specifika symtom och förmåga. En informant upplevde att språkförbristingar kunde leda 

till missförstånd i kommunikationen med patienten. Informanten var då tvungna att vara 

flexibel och anpassa bedömningen och söka nya vägar för att försäkra sig att budskapet 

nådde patienten. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) 

måste sjuksköterskan förvissa sig om att patient och eller närstående förstår budskapet. En 

patient är unik och ska bedömas utifrån att vara en unik människa (Vicente, Castren, 

Sjöstrand & Wireklint Sundström, 2013). Ambulanssjuksköterskan ska utforma och 

anpassa vården och ta tillvara på patientens erfarenhet och kunskap (RAS, 2012). 

 

Resultatet visade på att informanterna upplevde att patientens hemmiljö var en tillgång för 

deras bedömning. Informanterna upplevde att genom observera patientens fysiska förmåga 

i hemmiljön kunde behov uppmärkasammas och bedömmas utifrån ett sammanhang. 

Enligt Hagiwara och Wireklint Sundström (2009) kan viktig information inhämtas till 

bedömningen genom att observera hur patienten fysiskt fungerar i sin hemmiljö. 

I omvårdnadsprocessen bedöms ett omvårdnadsbehov genom att uppmärksamma och 

synliggöra förändringar i fysiskt och psykiskt status hos patienten (Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor, 2005). Författaren delar också den upplevelsen 

som informanterna beskriver att det är en tillgång att utföra en bedömning i hemmiljön där 

patientens fysiska och psykiska status kan bedömas utifrån ett sammanhang. Det kan skapa 

relevant information för bedömningen att observera hemmiljön och det aktuellt fysiskt och 

psykiskt status hos patienten. Miljön och patientens status kan bedömmas utifrån ett 

sammanhang vilket kan skapa information om aktuella behov och det medicinska 

tillståndet. Informanterna upplevde också att genom att vara uppmärksamma i hemmiljön 

kunde de skapa en kännedom om patienten livsstil. Denna kännedom om patientens livsstil 

gjorde att övrig information om tillståndet kunde sättas in i ett sammanhang, vilket kunde 

påverka utformningen av bedömningen för att identifiera förändringar i tillståndet. Enligt 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) så ska sjuksköterskan i 

bedömningen uppmärksamma patienter som inte själva uttrycker informationsbehov.  

 

Författaren har liknade upplevelser som informanterna, att uppmärksamhet i hemmiljön 

kan skapa information till bedömningen. Wireklint Sundström och Dalberg (2011) skriver 

att bedömningen inte ska begränsas utan den ska baseras på en öppenhet och flexibilitet 

som skapar ett helhetsperspektiv om patienten. Helhetsperspektivet bidrar till en 

tillförlitligare och säkrare bedömning av det medicinska tillståndet hos patienten. 

Informanterna upplevde att i hemmiljön kunde riskfaktorer för patientens hälsa  

uppmärksammas vilket kunde skapa information till bedömningen om det medicinska 

tillståndet. I hemmiljön kan det finnas identifierbara riskfaktorer som ger information om 

livsstil och det kan ha betydelse för bedömningen (NAEMT, 2011). Omvårdnaden 

prehospitalt består i att vid behov främja välbefinnande samt förebygga lidande och 

utsatthet i plötsligt förändrade livssituationer hos patienten (RAS, 2012). Enligt Suserud 
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(2005) ska bedömningen inte enbart koncentreras på patienten utan information måste 

också sökas i miljön. Information som kan beskriva händelseförloppet kan skapa 

information till bedömningen om tillståndet hos patienten.  

 

Slutsats 

 

Slutsatsen blev att sjuksköterskorna upplevde det var viktigt att ha kunskap, bra 

bemötande, flexibilitet och uppmärksamhet vid bedömningen av det medicinska tillståndet 

hos patienten. Sjuksköterskorna upplevde att bedöma patienten utifrån ett sammanhang 

skapade information till bedömningen om det medicinska tillståndet hos patienten. 

 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Författaren upplever att en prehospital bedömning är mångsidig och förutom det 

medicinska området finns även andra egenskaper och faktorer som bör beaktas och kan 

vara till hjälp när ett medicinskt tillstånd hos patienten ska bedömas. Förhoppningsvis kan 

dessa delar utarbetas och ingå vid kommande utbilningar och kan komplettera en 

prehospital bedömning av ett medicinskt tillstånd.  

 

Fortsatt forskning 

En intressant fortsatt studie inom ämnet skulle vara att undersöka hur sjuksköterskor 

upplever vad ett bra bemötande är för patienten.  En annan intressant studie kunde vara att 

belysa vårdprocessen steg vid ett prehospitalt omhändertagande (anamnes, status, och 

mål). Kan patientens omvårdandsbehov skapa information till bedömningen om det 

medicinska tillståndet? 
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Västerås 2013-02-03                                                                                      BILAGA I 

Ambulanssjukvården Västmanland 

Jag, Robert Wreder, studerar programmet Specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot ambulanssjukvård 60 HP. På Sophiahemmets Högskola. I mitt självständiga 

arbete, omfattande 15 poäng, har jag valt att studera: Sjuksköterskan upplevelse av 

prehospital bedömning av patienter med medicinska tillstånd. Jag är därför intresserand av 

att genomföra studien vid på dessa ambulansstationer vid ambulansen Västmanland. 

Studiens preliminära titel: Att belysa sjuksköterskans upplevelse av att bedöma patienter 

med medicinska tillstånd i prehospital ambulanssjukvård. 

Syfte: Belysa sjuksköterskans upplevelse av att bedöma patienter med medicinska tillstånd 

i prehospital ambulanssjukvård. 

Problemområde: Sjuksköterskan i ambulanssjukvården utför denprehospitala 

bedömningen av patienter med medicinska tillstånd. Utifrån bedömningen skapas en 

uppfattning om patientens tillstånd och utifrån patientens tillstånd skapas en 

handläggningsplan från patientens behov. Prognosen av vissa sjukdomsfall påverkas av ett 

tidigt insättande av behandling. Patientens kan uppvisa ospecifika symtom och 

sjukdomstillstånden kan i vissa fall vara svår bedömda prehospitalt. Detta medför att den 

prehospitala bedömningen är viktig för patienten. Därför är en studie intressant att 

genomföra för att undersöka sjuksköterskan upplevelse av att prehospitalt bedöma 

patienter med medicinska tillstånd för försöka skapa en förståelse av vårdsituationen. 

Metod för det planerade arbetet är intervjuer med ca 10 Sjuksköterskor. Kriterierna är att 

sjuksköterskorna och specialistsjuksköterskorna ska ha varit verksamma i minst ett år. 

Intervjuerna beräknas ta ca 30-60 min. Intervjuerna kommer att genomföras i 

ambulanssjukvårdens lokaler. Intervjuerna kommer att ljudupptas. Alla som intervjuas 

kommer att få skriftlig information och deltagande kommer att vara frivilligt. Intervjuernas 

kommer att genomföras våren 2014. 

 

Om du godkänner att studien genomförs är jag tacksam för din underskrift. Har du frågor 

angående studien är du välkommen att kontakta mig. Efter studien genomförd och 

godkänd, kommer den att publiceras på DIVA som är en gemensam portal för publicering 

av forskningrapporter och studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer att följas 

strikt, vilket innebär att namn i studien (inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara 

avidentifierade.  

Efter godkänd studie kommer jag gärna presentera mina resultat för dig eller på 

arbetsplatsen. 

 

 

 

Stockholm 2014-02-04 

Med vänlig hälsning   

 

___________________________________

_ 

 

___________________________________

_ 
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Student 

 

___________________________________

_ 

Namnförtydligande 

tel: 

e-post: 

Handledare 

 

___________________________________

_ 

Namnförtydligande, hemvist 

tel: 

e-post: 

 

___________________________________

_ 

Examinator 

 

___________________________________

_ 

Namnförtydligande, hemvist  

tel: 

e-post: 

 

 

 

 

Samtycke:  

  Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

 

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

 

Datum Namn 

 

Namnförtydligande 

 

 

Här med samtycker jag till att delta i studien angående mina upplevelser om bedömning av 

patienter med ett medicinskt tillstånd i prehospital ambulanssjukvård. Jag har fått 

information om att studien är helt frivillig samt fått möjlighet att få mina frågor besvarade. 

 

Namn och Datum:                                                                
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 BILAGA II 

 

Mailförfrågan till ambulanspersonal för medverkan i studien om sjuksköterskans 

upplevelse av att bedöma patienter med medicinska tillstånd i prehospital 

ambulanssjukvård. 

Bakgrund och syfte 

Denna studies syfte är att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att bedöma patienter 

med medicinska tillstånd i prehospital ambulanssjukvård. Sjuksköterskan i 

ambulanssjukvården utför en prehospital bedömning av patienter med medicinska tillstånd. 

Utifrån bedömningen skapas en uppfattning om patientens tillstånd och utifrån patientens 

tillstånd skapas en handläggningsplan från patientens behov. Prognosen av vissa 

sjukdomsfall påverkas av ett tidigt insättande av behandling. Patientens kan uppvisa 

ospecifika symtom och sjukdomstillstånden kan i vissa fall vara svår bedömda prehospitalt. 

Detta medför att den prehospitala bedömningen är viktig för patienten. I denna 

magisteruppsats kommer sjuksköterskans upplevelser av bedömningen av patienter med 

medicinska tillstånd att undersökas med djupintervjuer. 

Förfrågan om deltagande  

Du tillfrågas om deltagande i studien. Eftersom du är verksam inom ambulanssjukvården 

och i din profession som sjuksköterska ingår arbetsuppgiften att prehospitalt bedöma 

patienter med medicinska tillstånd. Därför skulle dina upplevelser om ämnet vara 

intressanta för studien. Uppgifterna för att kunna nå och tillfråga dig har jag fått via din 

sektionsledare. 

Hur går studien till 

Vid ett önskat deltagande från dig kommer du att kontaktas för att boka en tid för en 

intervju. Intervjuerna kommer att äga rum på våren 2014. Intervjun kommer att äga rum 

utanför ordinarie arbetstid och beräknas ta ca 30-60 min. Intervjun kommer utifrån ett antal 

ställda frågor handla om dina upplevelser att prehospitalt bedöma patienter med 

medicinska tillstånd. Intervjun kommer att spelas in på en diktafon. Efter att intervjuerna 

genomförts kommer de att analyseras och sammanställas i ett resultat. Studien beräknas 

förhoppningsvis vara klar under 2014. 

Hantering av data och sekretess                                                                   

Allt material från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och kommer bara att 

hanteras av författaren och handledaren. Ingenting från intervjuerna kommer att kunna 

härledas till någon specifik situation eller deltagare i studien. Efter genomförd analys 

kommer materialet från intervjuerna att förstöras. 

Information om studiens resultat 

Studien kommer att presenteras i ett resultat som du naturligtvis kommer att få ta del av. 

Vid eventuell publicering av studien kommer du att bli informerad var den finns tillgänglig 
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för granskning. Det går även bra att kontakta författaren för att ta del av resultaten och 

studien. 

Frivillighet 

Medverkan i studien är frivillig och du kan avbryta din medverkan i studien när du vill om 

du så önskar utan att behöva förklara dig. Det insamlade materialet som ni bidragit med 

kommer då att tas bort och raderas. 

Ansvariga 

Robert Wreder: Specialistsjuksköterskestudent. Sophiahemmets Högskola. 

Specialistsjuksköterskepogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård (60 Hp) 

E mail. wredero@yahoo.se 

Robert Wreder sjuksköterska vid Ambulanssjukvården Västmanland. 021-173000 alt 

0762393251 

Handledare: xxxxxxxxx 

 

Samtycke till studien 

 

Här med samtycker jag till att delta i studien angående mina upplevelser om bedömning av 

patienter med ett medicinskt tillstånd i prehospital ambulanssjukvård. Jag har fått 

information om att studien är helt frivillig samt fått möjlighet att få mina frågor besvarade. 

 

Namn och Datum:                                                                

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

mailto:wredero@yahoo.se
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 Intervjuguide                                                                                                BILAGA III       

(Inledningsfrågor, Hur gammal är du? Hur många verksamma år? Vilken utbildning har du 

?) 

Fråga 1: Hur upplever du att den prehospital miljön har för bytydelse för bedömningen av 

patienter med ett medicinskt tillstånd? 

Fråga 2: Hur upplever du att bedöma patienter med ett medicinskt tillstånd prehospitalt? 

Fråga 3: Hur upplever du dina förutsättningar att göra en tillförlitlig bedömning av 

patienten prehospitalt? 

Fråga 4: Hur upplever du dina möjligheter att få stöd i din medicinska bedömning av 

patienter prehospitalt genom kommunikation med läkare från medicinska specialister på 

sjukhuset? 

Fråga 5: Hur upplever du att din kommunikation och intervjufrågor till patienten har för 

betydelse för din bedömning av patenten prehospitalt? 

Fråga 6: Hur upplever du att ditt bemötande av patienten prehospitalt har för betydelse för 

din bedömning av patienten prehospitalt? 

Fråga 7: Hur upplever du att din medicinska kompetens i att bedöma patienter med 

medicinska tillstånd har haft för betydelse för att bedöma patienter prehospitalt? 

 

 

 

 

 

 

 


