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Abstrakt 

Individualiserad omvårdnad är en typ av omvårdnadsutövande där 
sjuksköterskor, i syfte att främja patientens delaktighet i beslutsfattandet, tar 
hänsyn till faktorer som patienternas personliga egenskaper, deras kliniska 
tillstånd, deras personliga livssituation och deras preferenser.  Syftet med 
denna studie var att beskriva i vilken omfattning sjuksköterskor inom 
ambulanssjukvård använder sig av individualiserad omvårdnad i det 
prehospitala omhändertagandet med fokus på om det fanns någon skillnad i 
användandet beroende på antal år i yrket. Metoden som använts var en 
enkätstudie som skickades ut till 75 sjuksköterskor inom ambulanssjukvård 
som arbetade inom norra och mittersta delen av Sverige. Enkäten 
besvarades av 65 sjuksköterskor. Slutsatser som kan dras av denna studie är 
att sjuksköterskor inom ambulanssjukvård, oavsett antal år i yrket, tycker att 
individualiserad omvårdnad är viktigt. Genom att använda sig av 
individualiserad omvårdnad kan sjuksköterskan få en vidare kunskap om 
patienten, vilket ger en bättre vårdrelation och därigenom en tryggare 
patient. Resultatet tyder på ett behov att implementera användandet av 
individualiserad omvårdnad i specialistutbildningen med inriktning mot 
ambulanssjukvård.  
 
Nyckelord: Individualiserad omvårdnad, sjuksköterskor, prehospital, 
enkätstudie, kvantitativ metod 
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Bakgrund 
Ambulanssjukvården har sedan början på 1980-talet varit en organisation med stora 

förändringar både vad det gäller fordon och material men framför allt har utbildningen för 

ambulanspersonalen förändrats. På 1980-talet hade de flesta som arbetade inom 

ambulanssjukvården sju veckors ambulansutbildning samt att några hade en extra utbildning 

på 20 veckor. På 1990-talet började man utbilda personalen till undersköterskor och gav dem 

en kurs på en termin eftergymnasial utbildning med inriktning mot ambulanssjukvård 

(Gårdelöf, 1998). År 2005 beslutade socialstyrelsen att det ska finnas en sjuksköterska i varje 

ambulans. Sjuksköterskan ska ansvara för omvårdnaden samt ha det medicinska ansvaret 

under transporterna (SOSFS, 1999:17). De flesta huvudmännen för ambulansorganisationerna 

kräver idag vid nyanställning en specialist utbildning inom ambulanssjukvård alternativt 

anestesi eller intensivvård som påbyggnad på sjuksköterskeexamen och på många ställen 

utbildas befintlig personal till ambulanssjuksköterskor (Suserud, Wallman-C:son & Haljamäe, 

1998). 

 

Stora förändringar har även skett med behandlingen av patienterna i det prehospitala 

omhändertagandet som tidigare ofta innebar att lasta och åka, helst så fort som möjligt eller 

”att man vårdade med gaspedalen”, vilket innebar att man oftast inte utförde någon större 

vårdinsats i ambulanserna utan att den påbörjades först vid ankomst till sjukhuset. Alla 

patienter skulle åka till respektive akutmottagning, vilket resulterade i att dessa fick väldigt 

många patienter att ta hand om. Inom dagens ambulanssjukvård görs en avvägning på plats 

om man ska lasta och åka eller stanna och behandla, vilket styrs utifrån behandlingsriktlinjer 

tillsammans med sjuksköterskans kliniska erfarenhet (Suserud & Bruce, 2003). 

 

Även om det prehospitala mötet är kort, så har ambulansbesättningen ofta möjligheter att 

upprätta en bra relation till patienten (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 

2003; Holmberg & Fagerberg, 2010;). I situationer där ambulanssjukvården är den första 

kontakten patienterna och deras anhöriga har med sjukvården, är en av de viktigaste 

uppgifterna att upprätta en god och tillitsfull relation mellan de som vårdar och patienten 

(Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2008; Suserud & Bruce, 2003). Många studier har visat att 

en grundläggande del i ambulansbesättningarnas bedömning och behandling är att hitta den 

rätta balansen mellan omvårdnad och medicinska åtgärder beroende på patientens problem 

och tillstånd (Elmqvist, Brunt, Fridlund & Ekebergh, 2010; Gunnarsson & Warrèn Strömberg, 
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2009; Holmberg & Fagerberg, 2010; Melby & Ryan, 2005; Suserud & Bruce, 2003; Suserud, 

2005;; Wireklint & Dahlberg, 2011). 

 

Sjuksköterskan jobbar med fyra grundläggande ledord: Främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och minska lidande (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2007). 

År 2001 bestämdes att det skulle bli en ny yrkesbeteckning för de som valt 

specialistutbildning mot ambulanssjukvård, ambulanssjuksköterska. Utöver 

grundutbildningen till sjuksköterska kan en ambulanssjuksköterska bättre bedöma 

patienternas individuella behov med svåra sjukdomar och skador. Ambulanssjuksköterskan 

ska även med sin specialistutbildning kunna utföra avancerade omvårdnadåtgärder samt göra 

medicinska bedömningar på svårt sjuka och skadade i prehospital miljö med reducerade 

resurser (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor [RAS], 2012). 

Ambulanssjuksköterskans arbete vilar alltid på vetenskaplig grund samt god evidens. När 

patienterna lider av svåra sjukdomar och skador är det ambulanssjuksköterskan som ska 

bedöma patientens tillstånd och behandling (SFS 2010:659, kap. 6, 1§, 2§, 7§). 

För att ambulanssjuksköterskan ska klara av att på ett professionellt sätt bedöma komplexa 

skador och sjukdomstillstånd krävs en fördjupad kunskap inom anatomi och fysiologi. Med en 

bra anamnes samt nödvändiga parametarar ska ambulanssjuksköterskan bedöma prioritet på 

patientens tillstånd och därefter sträva efter att patienterna kommer under optimal vård (RAS, 

2012). 

 

För att som ambulanssjuksköterska kunna bedöma patientens behov av vård, krävs 

yrkeserfarenhet som är svår att värdera, förmågan att göra den kliniska bedömningen. 

Erfarenhet innebär en trygghet för sjuksköterskan att kunna ställa frågor till patienterna som 

kanske faller utanför ramarna för just den medicinska bedömningen, samt göra en klinisk 

bedömning av patienten och dennes omgivning för att kunna fatta rätt beslut och sätta 

patienten som individ i centrum (RAS, 2012). För att på ett bra sätt kunna göra denna 

helhetsbedömning bör sjuksköterskan ha gått från novis till expert vilket tar mellan tre och 

fem år inom den klinik som avses (Benner, 1984). 

 

Suhonen, Välimäki och Leino-Kilpi (2005) definierar individualiserad omvårdnad som en typ 

av omvårdnadsutövande där sjuksköterskor, i syfte att främja patientens delaktighet i 

beslutsfattandet, tar hänsyn till faktorer som patienternas personliga egenskaper, deras 

kliniska tillstånd, deras personliga livssituation och deras preferenser. 
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Individualiserad omvårdnad, både som begrepp och som en omvårdnadsprocess, påverkas av 

olika faktorer som uppkommer i den professionella vårdmiljön där omvårdnad utövas 

(Redfern 1996; Suhonen, Gustavsson, Katajisto, Välimäki & Leino-Kilpi, 2009; Walker, 

Porter, Gruman & Michalski, 1999). Det finns en brist på studier som syftar till att undersöka 

samband mellan genomförandet av individanpassad vård och den professionella vårdmiljön 

(Suhonen et al. 2009). 

 

Individualiserad omvårdnad visar på det unika i individen och vikten av att ge vård som är 

skräddarsydd för att möta individuella behov (Radwin & Alster, 2002). 

Individualiserad omvårdnad beror i hög grad på patientens personlighet och referenser, samt 

hur personalen låter patienten vara delaktig i omvårdnaden och den medicinska behandlingen.  

Patienternas kulturella bakgrund, erfarenhet av sjukvård samt dennes nuvarande livssituation 

är delar man måste ta hänsyn till när man ska göra en individuell bedömning av en patients 

situation. Utifrån den information som sjukvårdspersonalen försöker förmedla måste man ta 

hänsyn till patientens svåra situation för att kunna fatta ett adekvat beslut om den tilltänkta 

vården. Det är av stor vikt att patienten känner att vårdpersonalen sätter fokus på deras 

välmående, och gör det som de tror är bäst för patienten (Suhonen, Välimäki & Leino-Kilpi, 

2004). 

 

När en patient känner att sjukvårdspersonalen gör allt den kan för att denne ska hamna i fokus 

uppstår en god omvårdnad och patienterna känner sig trygga. Det har även visat sig att 

individualiserad omvårdnad ger personalen ett bra välbefinnande i sitt arbete då de får en 

känsla att patienterna och dem som sjukvårdspersonal lever i symbios med varandra (Suhonen 

et al., 2004). Mår patienten bra känner sjukvårdspersonalen att de gjort ett bra arbete och 

känner sig mera tillfredställda (Lake & Friese 2006). 

 

Rational 

Tidigare forskning har studerat individualiserad omvårdnad inom sjukvård (Charalambous, 

Katajisto, Välimäki, Leino-Kilpi, Suhonen, 2010; Suhonen et al., 2005; Suhonen et al., 2012). 

Det finns studier som har undersökt svenska sjuksköterskors erfarenheter av individualiserad 

omvårdnad (Idvall et al., 2012; Land & Suhonen, 2009; Suhonen et al., 2010) men ingen av 

dem handlar om omvårdnaden inom den prehospitala sjukvården. Här finns en identifierad 

kunskapslucka som motiverar denna studie. 
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Syfte  
Syftet med studien var att beskriva i vilken omfattning sjuksköterskor inom ambulanssjukvård 

använder sig av individualiserad omvårdnad i det prehospitala omhändertagandet. 

 

Specifik frågeställning 

Finns det någon skillnad i användandet av individualiserad omvårdnad mellan de som arbetat 

mer än fem år inom yrket och de som arbetat kortare tid inom ambulanssjukvård?  

 

Metod 
Design 

Studien genomfördes som en prospektiv tvärsnittsstudie. Detta innebär att uppgifter samlas in 

under ett tillfälle hos den utvalda populationen, där resultatet kom att visa en bild av ett 

tvärsnitt i den populationen som undersöks (Andersson, 2009, s. 89). Studien hade en 

kvantitativ ansats och data samlades in genom enkäter. En kvantitativ ansats bör enligt Trost 

(2007, s. 23) användas när en studie syftar till att undersöka hur många, hur ofta och hur 

vanligt ett fenomen är. Studien baserades på den modell för forskningsarbete som förklaras i 

Polit och Beck (2008, s. 64-68) där forskningen delas in i olika steg. Litteratursökning och 

litteraturgranskning gällande det valda ämnet inledde studien och den teoretiska kunskapen 

låg till grund för de oberoende variablerna.  

 

Deltagare och procedur 

Studiens population bestod av legitimerade sjuksköterskor inom ambulanssjukvård som 

arbetade inom norra och mittersta delen av Sverige på stationer där författarna till studien 

antingen hade arbetat, arbetade eller genomgått sin verksamhets förlagda utbildning, VFU. 

Således gjordes ett bekvämlighetsurval. Inklusionskriterier i studien var legitimerade 

sjuksköterskor och sjuksköterskor med specialistutbildning som arbetade inom 

ambulanssjukvård. Exlusionskriterier var timanställd personal samt personal utan 

sjuksköterskeutbildning.  

  

Sektionsledare på respektive enhet fick information om studien skickat till sin e-post, där 

studiens syfte fanns beskrivet (bilaga 1). De som samtyckte till genomförandet av studien 

besvarade mailet samt bifogade information till författarna om antalet personer som mötte 

inklusionskriterierna. Det totala urvalet blev därmed 75 sjuksköterskor/ambulans-
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sjuksköterskor.  Ansvariga chefer ombads att kort informera sjuksköterskorna om studien. 

Författarna till studien avsåg till en början att erbjuda deltagarna att besvara enkäten antingen 

via e-post som en webbaserad enkät eller via pappersenkät. I slutändan beslutades att enbart 

lämna ut pappersenkäter. Utdelning av pappersenkäter skedde i samråd med sektionsledare på 

respektive station. Med enkäten bifogades även informationsbrev (bilaga 2). I informations-

brevet fanns uppgifter om studiens syfte beskrivet, att deltagandet var frivilligt och anonymt, 

samt att enkäten tog 5-10 minuter att besvara. Enligt Polit och Beck (2008, s. 171) är det 

viktigt att man informerar om att en studie är frivillig och anonym så att ingen ska känna sig 

tvingad att delta. I informationsbrevet erbjöds deltagarna att besvara enkäten och de fick även 

information om att ett besvarande av enkäten räknades som ett skriftligt samtycke till 

deltagande i studien. Sektionsledarna fick till uppgift att påminna sjuksköterskorna om att 

besvara enkäten. Deltagarna fick två veckor på sig att besvara enkäten. Enkäten besvarades av 

65 sjuksköterskor som arbetade inom ambulanssjukvård.  

 

Datainsamling och analys 

Instrument 

För att samla in data till denna studie användes en enkät med olika påståenden. En enkät 

består av frågor med fasta svarsalternativ som riktas till en grupp människor med syfte att 

göra en intervjuundersökning av kvantitativ natur (Trost, 2007, s. 9). Enligt Trost (2007, s. 9) 

och Polit och Beck (2008, s. 324-325) kan en enkät liknas vid en intervju med skillnaden att 

enkäten besvaras av intervjuobjekten utan att någon intervjuare ställer frågorna. Fördelarna 

med att använda sig av enkäter är att forskarna når ut till ett större antal respondenter och att 

intervjuobjektens identiteter förblir okända. 

 

Vi använde oss av ett validerat och väl inarbetat svensköversatt instrument, ICS- A nurse som 

mäter individualiserad vård och som är utvecklat av Suhonen et al. (2009) och som författarna 

till denna studie fick tillåtelse att använda. Enligt Billhult och Gunnarsson (2012b, s. 141) är 

det en fördel att använda en redan utformad enkät, då dataanalysens resultat kan granskas i 

förhållande till andra studier som använt ett likadant formulär. Enkäten inleddes med 

bakgrundsfrågor. Bakgrundsfrågorna modifierades utifrån orginalenkäten för att bättre 

stämma överens med studiens syfte. Ejlertsson (2005, s. 86) menar att det är vanligt att 

enkäten inleds med bakgrundsinformation om de svarande till exempel ålder, kön och år i 

yrket. I enkätens huvuddel fick deltagarna bedöma i vilken utsträckning de gav 

individanpassad omvårdnad till patienterna. Fråga A10 och A17 exkluderades då dessa frågor 
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inte bedömdes vara aktuella inom den prehospitala vården. Frågorna besvarades på en 

femgradig skala som sträckte sig från "Instämmer absolut inte" till "Instämmer absolut". Ett 

exempel på ett påstående som fanns i formuläret som deltagarna fick svara på var "Jag 

efterfrågar patienternas personliga önskemål beträffande vården". Enkäten konstruerades med 

hjälp av programmet EvaSys, som är ett system för att skapa och hantera webbaserade 

enkäter. Detta system används av Luleå tekniska universitet för bland annat 

kursutvärderingar.  

 

Bearbetning av data 

För att dra slutsatser om en population använder sig forskaren av analytisk statistik genom att 

beräkna och värdera variabler (Polit & Beck, 2008, s. 68). Enkäten analyserades i två steg, 

med både deskriptiv och analytisk statistik. En deskriptiv analys innebär att grunddata 

sammanfattas och komprimeras, vilket ger en samlad bild av det insamlade materialet 

(Billhult & Gunnarsson, 2012a, s. 309). De mått som användes i analysen är medelvärde (m), 

summan av observerade värden delat med antal observationer, procentsats (%) och 

standardavvikelse (Sd), vilket innebär det enskilda observationernas genomsnittliga avvikelse 

från medelvärdet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2008, s. 196). För att stärka 

trovärdigheten av korrelationerna sattes gränsen för signifikanta samband till p-värde < 0,05. 

Enligt Wahlgren (2008, s. 106) bör p-värdet ligga under 0,05 för att samband mellan variabler 

kan sägas vara signifikanta. Vi använde oss av statistikprogrammet SPSS 21.0 vid 

dataanalysen och resultatet presenteras i löpande text och i tabeller. Sambandsanalyser har 

genomförts för att kunna se samband och skillnader mellan variabler och beräkningen av detta 

har gjorts genom bivariatanalys med Chi2-test. I de fall där Chi2-testet inte har kunnat 

användas har vi gått vidare med Fischers exakta test.  

 

Etiska överväganden 

Forskare bör enligt Polit och Beck (2008, s. 180-185) informera om studiens syfte och 

insamlingsförfarande för att säkra ett forskningsetiskt tillvägagångssätt. Etiken används som 

ett skydd för de mänskliga rättigheterna under forskningsprocessen. Studiens känslighet 

bedömdes av handledare och har genomgått etisk granskning vid institutionen för 

hälsovetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. Studien har följt Polit och Becks (2008, s. 

180-185) beskrivning av forskningsetiskt förfarande. Vi skickade ut ett informationsbrev 

(Bilaga 1) via e-post om att det var frivilligt att delta i studien och att alla deltagares 

anonymitet garanterades. Genom att svara på enkäten gav deltagarna sitt samtycke till att 
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delta i studien och denna information fanns med i informationsbrevet. Den insamlade datan 

kan inte härledas till uppgiftslämnaren och inga obehöriga kommer att ha tillgång till 

materialet. Materialet kommer inte användas till något annat ändamål än att försöka besvara 

studiens syfte. När studien är godkänd och publicerad kommer allt insamlat material att 

förstöras. 

 

Resultat 
Bortfall 

Av de utskickade 75 enkäterna har 65 stycken (86,67 %) legat till grund för analys. Det totala 

individbortfallet var 10 enkäter (13,33%). I vissa av de besvarade enkäterna fanns bortfall i 

specifika frågor. Dessa bortfall presenteras i anslutning till varje frågeställning. Detta beskrivs 

i Polit och Beck (2008, s. 513) som partiellt bortfall vilket innebär att om deltagaren inte 

besvarat någon fråga så kommer individens svar på aktuell fråga att strykas ur 

sammanställningen. Det förekom ett partiellt bortfall i vissa av enkäter både under 

bakgrundsfrågorna där deltagarna inte lämnat uppgifter om antal år på aktuell arbetsplats samt 

på vissa av påståendena kring individualiserad omvårdnad. Orsaken till individbortfallet får 

antas vara den korta tiden som enkäten fanns tillgänglig för deltagarna kombinerat med 

ambulanspersonalens arbetsschema. Inom ambulanssjukvården i de undersökta områdena är 

det vanligt med dygnstjänstgöring vilket medger längre ledigheter som i sin tur kan ha gjort 

att deltagare inte hann besvara enkäten. Det partiella bortfallet kan bero på svårigheter hos 

deltagarna att tyda och förstå vissa av påståendena.  

 

Deltagarnas demografiska profil 

Av de som deltog i studien var 43 män (66,2 %) och 22 kvinnor (33,8 %). Deltagarnas ålder 

varierade mellan 26 år och 61 år. Medelåldern (m) för deltagarna i studien var 37 år. Övrig 

information om deltagarna presenteras i tabell 1.  
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Tabell 1 Demografisk data 

 n (%) Svarsfrekvens 

Utbildningsnivå  n = 64 

     Sjuksköterska 27 (42,2)  

     Sjuksköterska med specialistutbildning 37 (57,8)  

Antal yrkesverksamma år inom  

Ambulansverksamhet 

 n = 64 

     0-4 år 16 (25)  

     5-9 år 14 (21,9)  

     Mer än 10 år 34 (53,1)  

Antal år på aktuell arbetsplats  n = 64 

    0-4 år 20 (31,3)  

    5-9 år 19 (29,7)  

    Mer än 10 år  25 (39,1)  

Anställningens omfattning  n = 63 

     Heltid 57 (90,5)  

     Deltid 6 (9,5)  

     Timanställd 0 (0)  

 

Deltagarna fick ange hur viktig individualiserad omvårdnad var för dem (tabell 2).  
 
Tabell 2 Hur viktig är individualiserad vård? (n=64) n (%) 
 
     

    Mycket viktig 

 

37 (57,8) 

 

    Viktig     23 (35,9)  

    Ganska viktig 2 (3,1)  

    Inte särskilt viktig 1 (1,6)  

    Inte alls viktig 1 (1,6)  

 

Deltagarna fick ta ställning till 15 påståenden om individualiserad omvårdnad. Nedan har 

författarna valt att redovisa hur väl samtliga deltagarna som arbetade med ambulanssjukvård 

upplevde att påståendena överensstämde med deras egen uppfattning. För att tydliggöra detta 

har svarsalternativen instämmer i stort sett och instämmer absolut slagits ihop till instämmer. 

Analysen redovisas i tabell 3.  
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Tabell 3 Hur väl sjuksköterskor inom ambulanssjukvård instämmer med påståendena 
gällande individualiserad vård, oberoende av år inom yrket (%) (n) 
 
Situationer  Procent n 

Jag talar med patienterna om deras känslor kring sjukdomen och hälsotillståndet  56 36 

Jag talar med patienterna om vilka behov som kräver vård och omsorg 48 31 

Jag ger patienterna möjlighet att själva ta ansvar för vården så långt de förmår 52 31 

Jag uppmärksammar förändringar i hur patienterna mår 97 63 

Jag talar med patienterna om deras rädslor och oro 62 37 

Jag är angelägen om att ta reda på hur hälsotillståndet påverkar patienterna 79 62 

Jag talar med patienterna om vad hälsotillståndet innebär 68 42 

Jag frågar patienterna om vardagsaktiviteter (ex arbete och fritid) 59 36 

Jag frågar patienterna om deras tidigare sjukhuserfarenheter 75 45 

Jag frågar patienterna om dom vill att familjen skall delta i vården 21 13 

Jag ger patienterna instruktioner på ett sätt som de förstår 95 56 

Jag frågar patienterna om vad de vill veta om sitt hälsotillstånd 35 22 

Jag efterfrågar patienternas personliga önskemål beträffande vården 39 24 

Jag stödjer patienterna att medverka i besluten kring vården 47 28 

Jag uppmuntrar patienterna att uttrycka åsikter om vården 49 29 

 

Procentuellt sett var det fyra av situationerna om individualiserad omvårdnad som 

sjuksköterskorna inom ambulanssjukvård instämde mest i. Av de svarande var det 63 

sjuksköterskor (97%) som angav att de uppmärksammade förändringar i hur patienterna 

mådde, medan 56 sjuksköterskor (95%) uppgav att de gav instruktioner på ett sätt som 

patienterna förstod. 79% av de svarande sjuksköterskorna (n=62) uppgav att de var angelägna 

om att ta reda på hur hälsotillståndet påverkade patienterna och 75% (n=45) angav att de 

frågade patienterna om deras tidigare sjukhuserfarenheter.  

 

Skillnad mellan yrkeserfarenhet och individualiserad omvårdnad 

Inget statistiskt signifikant samband fanns mellan sjuksköterskornas yrkeserfarenhet och deras 

benägenhet att tala med patienterna om deras känsla kring sjukdomen och hälsotillståndet (p-

värde = 0,777). Av de sjuksköterskor som arbetat mer än fem år inom yrket upplevde 21 %  

att de absolut instämde i påståendet, medan 13 % av de som arbetat mindre än fem år tyckte 

detsamma. Inget statistiskt signifikant samband kunde påvisas mellan sjuksköterskornas antal 

år i yrket och om de talade med patienterna om vilka behov som krävde vård och omsorg (p-

värde = 0,783). Av de som arbetat mer än fem år svarade 33 % av sjuksköterskorna att de i 

stort sett instämde i påståendet och bland de som arbetat mindre än fem år hade 25 % samma 
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upplevelse. Inget statistiskt samband har kunnat påvisas mellan yrkeserfarenhet och att 

patienterna gavs möjlighet att själva ta ansvar för vården så långt de förmådde (p=0,752). 

Analysen visar dock att 40 % av de sjuksköterskor som arbetat mindre än fem år instämde i 

stort sett i påståendet medan 24 % av de med längre yrkeserfarenhet hade samma upplevelse. 

Inget statistiskt samband kunde heller påvisas mellan sjuksköterskornas yrkeserfarenhet och 

att de uppmärksammar förändringar i patientens mående (tabell 4). Resultatet visar dock att 

de flesta av sjuksköterskorna oavsett antal år i yrket upplevde att detta var viktigt.  

 

Tabell 4. Samband mellan sjuksköterskors yrkeserfarenhet inom ambulanssjukvård och hur 

de uppmärksammar förändringar i hur patienten mår (n=63) n % 
År i yrket Instämmer 

absolut inte 

Instämmer i 

stort sett 

Tveksam Instämmer i 

stort sett  

Instämmer 

absolut 

Totalt 

n(%) 

P-värde 

0-5 år 

 

1 (6,3) 0 (0) 0 (0) 2 (12,5) 13 (81,3) 16 (100)  

> 5 år 

 

0 (0)  0 (0) 1 (2,1) 9 (19,1) 37 (78,7) 47 (100)  

Totalt n 

(%) 

1 (1,5) 0 (0) 1 (1,5) 11 (17,4) 50 (79,3) 63 (100) 0,419 

Bortfall       2 (3,1)  

 

En jämförelse gjordes för att se om det fanns någon signifikant skillnad mellan 

sjuksköterskornas yrkeserfarenhet och att samtala med patienterna om deras rädslor och oro. 

Analysen visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna (p-värde = 

0,689). Bland de sjuksköterskor som arbetat mer än fem år inom yrket ansåg 50 % (n=8) att 

de i stort sett instämde i detta, medan 34 % (n =15) av de som arbetat hade kortare 

yrkeserfarenhet var tveksamma till påståendet. Inget statistiskt signifikant samband fanns 

mellan sjuksköterskornas antal år i yrket och att vara angelägen om att ta reda på hur 

hälsotillståndet påverkade patienterna (tabell 5). Analysen visar dock på en skillnad mellan 

yrkeserfarenhet. Av de sjuksköterskor som arbetat mer än fem år inom yrket upplevde 48 % 

att de absolut instämde, medan 31 % av de som hade kortare yrkeserfarenhet upplevde 

detsamma.  
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Tabell 5 Samband mellan sjuksköterskors yrkeserfarenhet inom ambulanssjukvård och att 

vara angelägen om att ta reda på hur hälsotillståndet påverkar patienterna (n=62) 
År i yrket Instämmer 

absolut inte 

Instämmer i 

stort sett 

Tveksam Instämmer i 

stort sett  

Instämmer 

absolut 

Totalt 

n(%) 

P-värde 

 

0-5 år 

 

 

1 (6,3) 

 

1 (6,3) 

 

1 (6,3) 

 

8 (50,0) 

 

5 (31,3) 

 

16 (100) 

 

> 5 år 

 

1 (2,2)  3 (6,5) 6 (13,0) 14 (30,4) 22 (47,8) 46 (100)  

Totalt n 

(%) 

2 (3,2) 4 (6,5) 7 (11,3) 22 (35,5) 27 (43,5) 62 (100) 0,453 

Bortfall       3 (4,6)  

 

En jämförelse gjordes för att se om det fanns någon signifikant skillnad mellan 

yrkeserfarenhet och om sjuksköterskorna i omvårdnaden av patienter talade med dem om vad 

hälsotillståndet innebär (p-värde = 0,373). Bland de sjuksköterskor som arbetat mindre än fem 

år uppgav 50 % av de tillfrågade att de i stort sett instämde i detta, medan 20 % av de som 

jobbat längre tid var tveksam till påståendet. Inget statistiskt samband har kunnat påvisas 

mellan sjuksköterskornas yrkeserfarenhet och om de frågade patienterna om deras 

vardagsaktiviteter (p-värde = 0,320). Av de med mer än fem års yrkeserfarenhet angav 35 % 

att de i stort sett instämde i frågan, medan 67 % av de med mindre antal år i yrket tyckte 

detsamma.  Inget statistiskt samband fanns mellan sjuksköterskornas yrkesverksamma år och 

om de frågade patienterna om deras tidigare sjukhuserfarenhet (tabell 6). Analysen visar dock 

på en skillnad mellan dessa två grupper. Av de sjuksköterskor som hade arbetat inom 

ambulanssjukvård mer än fem år uppgav 49 % att de absolut instämde i påståendet, medan 20 

% av de som arbetat kortare tid upplevde detsamma.  
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Tabell 6.  Samband mellan sjuksköterskors yrkeserfarenhet inom ambulanssjukvård och att 

fråga patienterna om tidigare sjukhuserfarenheter (n=60) 
År i yrket Instämmer 

absolut inte 

Instämmer i 

stort sett 

Tveksam Instämmer i 

stort sett  

Instämmer 

absolut 

Totalt 

n(%) 

P-värde 

 

0-5 år 

 

 

1 (6,7) 

 

0 (0) 

 

3 (20) 

 

8 (53,3) 

 

3 (20) 

 

15 (100) 

 

> 5 år 

 

1 (2,2)  3 (6,7) 7 (15,6) 12 (26,7) 22 (48,9) 45 (100)  

Totalt n 

(%) 

2 (3,3) 3 (5) 10 (16,7) 20 (33,3) 25 (41,7) 60 (100) 0,138 

        5 (7,7)  

 

En jämförelse gjordes för att se om det fanns någon signifikant skillnad mellan 

sjuksköterskornas yrkeserfarenhet och om de frågade om patienten ville att familjen skulle 

delta i vården. Analysen visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna 

(p-värde 0,390). Av de med kortare yrkeserfarenhet svarade 53 % att de i stort sett inte 

instämde i frågan, medan 28 % av de med längre antal år inom ambulanssjukvård tyckte 

detsamma.  

Inget statistiskt samband fanns mellan sjuksköterskornas arbetade år inom ambulanssjukvård 

och om patienten gavs instruktioner på ett sätt de förstod (tabell 7). Resultatet visar dock på 

en tendens till skillnad mellan grupperna. Av de som arbetade inom ambulanssjukvård och 

hade arbetat mindre än fem år uppgav 71 % av sjuksköterskorna att de absolut instämde med 

detta, medan 58 % av de som arbetat längre tid höll med.  

 

Tabell 7.  Samband mellan sjuksköterskors yrkeserfarenhet inom ambulanssjukvård och om 

patienterna gavs instruktioner på ett sätt de förstod (n=59) 
År i yrket Instämmer 

absolut inte 

Instämmer i 

stort sett 

Tveksam Instämmer i 

stort sett  

Instämmer 

absolut 

Totalt 

n(%) 

P-värde 

 

0-5 år 

 

 

0 (0) 

 

1 (7,1) 

 

0 (0) 

 

3 (21,4) 

 

10 (71,4) 

 

14 (100) 

 

> 5 år 

 

0 (0)  0 (0) 2 (4,4) 17 (37,8) 26 (57,8) 45 (100)  

Totalt n 

(%) 

0 (0) 1 (1,7) 2 (3,4) 20 (33,9) 36 (61,0) 59 (100) 0,239 

        6 (9,2)  
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Inget statistiskt samband har kunnat påvisas mellan sjuksköterskornas antal år i yrket och om 

de frågade patienterna vad de vill veta om sitt hälsotillstånd (p-värde = 0,439). Av de 

sjuksköterskor som arbetat mer än fem år inom ambulanssjukvård svarade 13 % att de absolut 

instämde i påståendet, medan ingen av de som hade kortare yrkeserfarenhet tyckte detsamma.   

Ingen statistisk signifikans har kunnat påvisas mellan yrkeserfarenhet inom ambulanssjukvård 

och om de efterfrågade patienternas personliga önskemål beträffande vården (p-värde = 

0,938). Av de sjuksköterskor som arbetat kort tid var det 38 % som instämde i stort sett i 

frågan och 27 % av de som arbetat längre än fem år som höll med.  

En jämförelse gjordes för att se om det fanns någon signifikant skillnad mellan de svarande 

och om de gav stöd till patienterna att medverka i besluten kring vården. Analysen visade att 

det inte fanns någon signifikant skillnad grupperna emellan (p = 0,843).  Ingen statistisk 

signifikans har kunnat påvisas mellan sjuksköterskornas yrkeserfarenhet inom 

ambulanssjukvård och om de uppmuntrade patienterna att uttrycka åsikter om vården (p-värde 

= 0,804). Av de sjuksköterskor som arbetat mer än fem år uppgav 18 % att de absolut 

instämde i påståendet, medan 7 % av de som arbetat kortare tid instämde.  

 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att mäta användandet av individualiserad omvårdnad bland 

sjuksköterskor inom ambulanssjukvård med fokus på om det fanns någon skillnad i 

användandet beroende på antalet år i yrket.  

 

Resultatdiskussion 

Sammantaget visade resultatet i studien att sjuksköterskorna inom ambulanssjukvård tyckte 

att individualiserad omvårdnad var viktig i det prehospitala mötet. Detta överensstämmer med 

resultatet i studien av Suhonen, Välimäki, Leino-Kilpi och Katajisto (2004). En möjlig 

förklaring kan vara att i ambulanspersonalens arbete utgör kommunikation, information och 

förmågan att visa öppenhet och respekt centrala delar av sjuksköterskans färdigheter. Genom 

god kommunikation kan sjuksköterskan få fram information om patientens tillstånd både för 

att göra en god medicinsk bedömning men även göra det på ett sätt så att patienten känner sig 

trygg och väl omhändertagen. Genom att använda sig av sig av individualiserad omvårdnad 

inom den prehospitala vården får sjuksköterskorna möjlighet att få en överblick av hela 

patienten inklusive omkringliggande omständigheter. Genom användandet ges patienten 

möjlighet att känna sig sedd och bli lyssnad till. Elmqvist et al. (2010) menar att förtroendet 
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mellan patient och första instans skapas genom information, kommunikation och att 

patientens förväntningar uppfylls. Callery och Milnes (2012) beskriver att för att kunna skapa 

en god vårdrelation mellan patient och vårdare vill patienten inte känna sig ifrågasatt kring 

hur de agerat. Bemötande och bekräftelse är också viktiga komponenter för att samarbetet ska 

fungera. För att det ska bli en bra vårdrelation mellan patient och vårdare är det även viktigt 

att vårdaren ser till hela patienten och inte bara patientens sjukdomstillstånd eller vårdbehov. 

Om patienten känner sig bekräftad och får ett bra bemötande kan det leda till en bra 

vårdrelation.  

 

Mötet mellan ambulanspersonal och patient kan i många fall pågå under relativt lång tid 

speciellt vid de tillfällen där transporten till sjukhus inte är brådskande eller där patienter som 

bor i glesbygden har långt till närmsta sjukhus. Under denna tid finns det möjlighet att lugna 

patienten samtidigt som ett förtroende och en relation skapas mellan vårdare och patient. 

Några av frågorna i ICS – A nurse är av mer personlig karaktär, exempelvis frågan om 

patienternas vardagsaktiviteter. Av de svarande visade det sig att 59 % av sjuksköterskorna 

frågade patienterna just detta. En sådan fråga kan vara ytterligare ett sätt att komma patienten 

lite närmare och skapa en relation till patienten. Den relation som, på detta sätt, byggs upp kan 

skapa en känsla av välbefinnande och trygghet hos patienten och kan därmed utgöra en bra 

utgångspunkt för det fortsatta vårdförloppet. Togher et al (2013) menar att den relation som 

skapas är viktig för patienterna eftersom de då kan känna sig trygga och att det visar patienten 

att ambulanspersonalen verkligen bryr sig om dem. Enligt Hallin och Danielsson (2006) är en 

god relation med patienten en stimulerande del av arbetet för sjuksköterskor, speciellt då det 

finns tid för samtal och ge stöd till patienten.  

 

Oavsett antal år i yrket ansåg nästan samtliga sjuksköterskor att det var viktigt att 

uppmärksamma förändringar i hur patienten mådde under det prehospitala vårdtillfället. Detta 

är inte bara för att kunna utvärdera hur bra patienten svarat på den medicinska behandlingen 

utan även för att försöka utvärdera allmäntillståndet hos patienten och kunna förutse en möjlig 

försämring och därmed kunna planera nästa steg i händelseförloppet. Många triage-system 

betonar dessutom vikten av reevaluering av patienten för att säkerställa just detta. Boström, 

Magnusson och Engström (2012) menar att ett strukturerat och standardiserat 

omhändertagande i kombination med personlig omvårdnad ger en bra kvalitet på vården. I 

studien av Offredy (1998) framkommer att beslutet om huruvida en patient är kritiskt sjuk 

eller skadad är betydelsefullt. Det krävs såväl utbildning som träning för att fatta korrekta 
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beslut om detta, särskilt under oförutsägbara förhållanden. Salmone och Pons (2007) 

beskriver att målet med en prehospital bedömning är att få rätt patient till rätt vårdnivå och i 

rätt tid. I studien av Ganley och Gloster (2011) beskrivs att de som utför triage ofta är i behov 

av kunskap och erfarenhet av ett stort antal sjukdomar, där beslut ska fattas inom en kort tid 

med begränsad information om patienten där inga diagnoser finns att tillgå.   

 

Enligt resultatet svarade 95% av sjuksköterskorna att de gav instruktion till patienterna på ett 

sätt som de förstod. Vårt resultat visar dock på en tendens till att de sjuksköterskor som 

arbetat mindre än fem år i yrket i högre utsträckning gav instruktioner på ett förståeligt sätt än 

de som arbetat längre tid i yrket. Vi menar att det är viktigt att kunna sätta sig in i patientens 

situation och kunna ”känna av” situationen. Istället för att ge lugnande läkemedel till en orolig 

patient kan det räcka med att tala med patienten, hålla om den, hålla handen samt försöka 

förklara vad som kommer härnäst. Gleeson och Timmins (2004) beskriver att beröring är en 

viktig del i att förmedla lugn till patienter. De skriver också att beröring är värdefullt vid icke 

verbal kommunikation, vilket de menar är en effektiv metod att kommunicera med patienter 

med begränsad kognitiv förmåga. Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2003) menar att 

beröring har ömsesidigt god effekt för patient och personal. De som intervjuades i studien 

beskrev tillfredsställelse i att se patienten lugn, ha mindre smärta och mindre oro samtidigt 

som de också upplevde ett ökat lugn och välmående inom sig efter beröring.  

 

I denna studies resultat framkom att det var viktigt för sjuksköterskorna, oavsett antal år i 

yrket, att ta reda på patienternas känslor kring sjukdomen och deras pågående hälsotillstånd. 

Bara genom att förklara och få dem att förstå vad de troligen har drabbats av vare sig det är av 

allvarliga art eller om patienten har en föreställning om att situationen är mer allvarlig än vad 

den egentligen är. Genom att förklara och skapa lugn får man en patient som är mer 

avslappnad och som förstår sin situation bättre än om dessa frågor inte hade ställts. För 

sjuksköterskor i det prehospitala omhändertagandet är detta viktigt för att det hjälper dem att 

identifiera patientens vårdbehov och för att därefter kunna vidta de åtgärder som behövs för 

att hjälpa patienten på bästa sätt. Genom att berätta för patienten vad som kommer att hända 

härnäst, vad som blir nästa steg i vårdkedjan är förhoppningen att patienten känner sig trygg 

och mer förberedd. Holmberg och Fagerberg (2010) beskriver hur viktigt det är för 

sjuksköterskor inom ambulanssjukvård att förbereda och skapa bra förhållanden för 

omvårdnaden av patienten. Detta genom att skapa sig en bra bild av patientens upplevelse för 

att därefter kunna använda sig av denna kunskap i den fortsatta vården. De beskriver att 
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sjuksköterskorna i det prehospitala vårdtillfället försöker att skapa lugn för patienten, även om 

läget är akut. Patienten måste hållas informerad om, inte bara vad som görs just nu, utan även 

vad som kommer att hända härnäst. Därför måste sjuksköterskan kommunicera med patienten 

och deras närstående under hela processen. 

 

Det är av den anledningen viktigt att vara tydlig och försöka förklara på ett enkelt sätt så 

patienten förstår. I en studie av Wireklint Sundström och Dahlberg (2010) framkommer att 

frekvent information och kontakt ansåg patienterna som absolut nödvändigt för att kunna 

känna sig delaktiga i sin vård och få veta vad som hände med dem. Detta minskade ångesten 

och rädslan enligt patienterna. En välinformerad patient som känner sig trygg med vårdaren 

svarar ofta snabbare på behandlingen då vitalparametrarna som puls och andningsfrekvens 

påverkas vid stress. I en studie av Callery och Milnes (2012) fann de att olika faktorer 

påverkar samspelet mellan patienter, anhöriga och sjuksköterskor. Det är av betydelse att 

kommunikationen sker i samråd och att patienten blir bekräftad. De fann även i sitt resultat att 

det var sjuksköterskorna som tog kommandot och påbörjade samtalet och att rollerna i 

samtalet var underförstått. Författarna anser att om patienten är välinformerad och känner sig 

bekräftad kan vården bli mer personcentrerad för att kunna möta patienten individuellt och 

respektfullt. Vården anpassas efter individens förutsättningar, vilket även kan leda till att 

patienten känner sig delaktig i vården. Delaktigheten i vården bidrar till att patienten känner 

bekräftelse vilket Callery och Milnes (2012) menar har betydelse för samspelet mellan 

sjuksköterska och patient.  

 

Oavsett yrkeserfarenhet var det viktigt för sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården att 

samtala med patienterna om deras rädsla och oro. Genom att patienten får prata om det som 

de funderar på och som skapar oro hos dem, kan patienten känna sig bättre till mods och 

därmed mindre oroliga. Eftersom oron, i vissa fall, kan bero på okunskap är det ofta möjligt 

att minska oron för patienten genom tydlig och enkel information om situationen. I studien av 

Holmberg och Fagerberg (2010) beskriver sjuksköterskor hur de använder information som 

ett sätt att förbereda patienten för det nästa steget i vården. Denna förberedelse innefattar att 

göra patienten uppmärksam på hur allvarlig situationen är, men inte förmedla osäkra 

antaganden skapade av sjuksköterskan 

 

I vår studie angav 75% av sjuksköterskorna att det var viktigt att fråga patienterna om deras 

tidigare sjukhuserfarenhet. Genom att fråga patienten om deras tidigare sjukhuserfarenheter 
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kan sjuksköterskorna få information om patientens tidigare sjukdomar och därigenom på ett 

bättre sätt kunna förstå och sätta sig in i deras tidigare erfarenheter av sjukvård. Detta leder till 

att man som sjukvårdspersonal kan få information om vad man kan göra för att patienten ska 

få ett bättre omhändertagande än senast. Detta kan exempelvis vara vilka situationer patienten 

vill undvika att hamna inför. I studien av Farrokhnia et al (2011) beskrivs hur patienterna kan 

ha livshotande skador, men ha normala vitalparametrar. Därför är det under triagering viktigt 

att beakta all information som patienten eller anhöriga ger. Det kan exempelvis vara 

information som rör patientens huvudsymtom eller medicinska historia. Denna anamnes kan 

ge viktig information om allvarlig sjukdom, men även beskriva händelsen eller symtomen 

som orsakade att patienten sökte vård.   

 

Metoddiskussion 

En kvantitativ forskningsmetod kan användas för att studera hur olika fenomen förhåller sig 

till varandra eller för att undersöka trovärdigheten i en redan framtagen teori (Polit & Beck, 

2008, s. 50). I denna studie valdes enkät som datainsamlingsmetod vilket är det vanligaste 

sättet vid kvantitativ forskning. I en enkätstudie främjas både deltagarnas anonymitet och 

forskarens objektivitet (Polit & Beck, 2008, s. 297).  

 

Eftersom studien skulle genomföras under begränsad tid och med begränsade resurser valdes 

tre län ut som representanter för hela populationen. Då studiens population därmed inte var 

slumpmässigt utvald uppstår frågan huruvida ambulanspersonalen i de utvalda länen är 

representativa för hela Sverige. Polit och Beck (2008, s. 40) skriver att för att en studie ska 

vara generaliserbar måste den utvalda gruppen inte skilja för mycket från genomsnittet i 

populationen som gruppen representerar. Alltså bör ambulanspersonalen i länen ligga nära 

lansgenomsnittet i ålder, antal år i yrket, examinationsnivå och antal utbildningsår. Andra 

förutsättningar för att en studie ska vara generaliserbar är enligt Polit och Beck (2008, s. 40-

41) att studiens reliabilitet och validitet är hög. Reliabiliteten förstärktes genom att studien 

utformades med hjälp av relevant metodlitteratur för att minska risken för strukturella bias 

som exempelvis metodfel. Enligt Polit och Beck (2008, s. 350) bidrar informationssamling 

genom en enkät till att öka reliabiliteten genom att bias från andra forskare undviks.  

 

För att stärka studiens validitet är det ideala att använda sig av en enkät som är grundligt 

testad och granskad (Polit & Beck, 2008, s. 53), så resultatet från dataanalysen kan jämföras 

med andra studier som använt samma instrument (Billhult & Gunnarsson, 2012b, s. 141). Den 
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enkät som valdes till denna studie var ett väl inarbetat och validerat instrument som har 

använts för att mäta individualiserad omvårdnad på olika vårdinrättningar i Sverige. Studiens 

resultat har sedan jämförts med liknande studier för att se om annan forskning kunnat nå 

liknande resultat. Att ha samstämmighet i fynd talar för att studiens resultat är tillförlitliga 

(Andersson, 2009, s. 126; Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003, s. 108-110).  

 

Genom att utförligt beskriva metod, bortfall, resultat och metodkritik förstärks studiens 

validitet och bekräftbarhet. Därigenom blir det möjligt för andra forskare att bekräfta studiens 

fynd i nya studier (Polit & Beck, 2008, s, 196-197). Det finns enligt Andersson (2006, s. 58) 

fördelar med att använda sig av en enkätstudie, när man vill nå ut till många personer och för 

att få ett stort material att arbeta med. Författarna hade till en början för avsikt att erbjuda 

deltagarna att bevara enkäten via e-post enkät eller som pappersenkät. Då enkäter som 

administreras via e-post tenderar att ge en lägre svarsfrekvens beslutade författarna till sist att 

frångå detta alternativ och endast erbjuda deltagarna till studien att besvara enkäten som 

pappersenkät, med förhoppning om en ökad svarsfrekvens. En ökad svarsfrekvens kan uppnås 

enligt Polit och Beck (2008, s. 351-352) om deltagarna får en påminnelse att besvara enkäten 

som skickats ut. Detta kan även uppnås om deltagarna får en relativt lång tid att besvara 

enkäten.  

 

En nackdel med att använda enkäter och samtidigt garantera anonymitet är att forskaren har 

svårt att motivera deltagarna till ett deltagande (Dahmström, 2005, s. 80). Enligt Polit och 

Beck (2008, s. 202-207) bör en svarsfrekvens på över 65% uppnås för att resultatet ska anses 

vara representativt för en population. Svarsfrekvensen i denna studie var 86,7 % vilket är en 

ovanligt hög svarsfrekvens. Enkäten delades ut på ambulansstationer där författarna antingen 

redan arbetade, hade arbetat eller där deras verksamhets förlagda utbildning (VFU) 

genomfördes under specialistutbildningen. På så sätt kunde författarna med jämna mellanrum 

påminna deltagarna om önskemålet att de besvarade enkäten, vilket kan vara en anledning till 

hög svarsfrekvens. Utifrån detta anser författarna att studien inte är representativ för en 

liknande population, utan resultatet kan förväntas bli annorlunda då inte likadana påminnelser 

kan göras om studien upprepades. 

 



 22 

Konklusion  
Individualiserad omvårdnad var viktigt för sjuksköterskor som arbetar med 

ambulanssjukvård, oavsett sjuksköterskornas antal år i yrket. Vissa frågor var viktigare än 

andra exempelvis att uppmärksamma förändringar i hur patienterna mådde, att ge 

instruktioner på ett som patienterna förstod, att ta reda på hur hälsotillståndet påverkade 

patienterna samt att fråga om tidigare sjukhuserfarenheter. Studiens resultat visar att vissa av 

frågorna var viktigare för dem som arbetat längre inom ambulanssjukvård än för dem som 

arbetat kortare tid. Genom användandet av individualiserad omvårdnad finns möjligheten 

skapa en bra relation mellan sjuksköterska och patient vilket leder till en mer förberedd och 

trygg patient. Det finns ett behov för utbildning i individualiserad omvårdnad för personal 

inom ambulanssjukvård samt för studenter under utbildning.  

 

Den här studien har gett ökad förståelse om vikten av att utöva individualiserad omvårdnad. 

Vår studie visar att individualiserad omvårdnad praktiseras inom ambulanssjukvården, men 

större studier behövs dock för att bekräfta denna studies fynd. Det vore även intressant att 

studera om sjuksköterskornas grad av utbildning påverkar användandet av individualiserad 

omvårdnad.  
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      Bilaga 1
       
 

   Till verksamhetschef / sektionsledare
    vid XXX Ambulansstation 
 
 
 

 
Luleå tekniska universitet            
Institutionen för hälsovetenskap                                                     
Avdelningen för omvårdnad 
 
Förfrågan om genomförande av enkätsstudie bland sjuksköterskor inom ambulanssjukvård 
Vi är två ambulanssjuksköterskestudenter vid Luleå Tekniska Universitet som i vårt examensarbete 
ska göra en enkätstudie bland sjuksköterskor inom ambulanssjukvård. Studien kommer att genomföras 
både i norra och mittersta delen av Sverige.     
 
Som sjuksköterska inom ambulanssjukvård utsätts man i arbetet för många olika situationer där man 
möter patienter med varierande omvårdnadsbehov. Detta kräver att omhändertagandet och 
omvårdnaden anpassas individuellt efter varje patient. Syftet med denna studie är att beskriva i 
vilken omfattning sjuksköterskor använder sig av individualiserad omvårdnad i det 
prehospitala omhändertagandet. 
 
Vi vill med detta brev få ditt godkännande att genomföra en enkätundersökning bland de som 
arbetar på xxx Ambulansstation.  
Vi önskar att du kan vara oss behjälplig genom att dela ut kuvert innehållande informationsbrev, 
pappersenkäter och tillhörande frankerat kuvert, till dina anställda. Det vore önskvärt att du muntligen 
informerar de berörda kort om den kommande undersökningen. 
I informationsbrevet till sjuksköterskorna finns uppgifter om studiens syfte och att deltagandet är 
frivilligt och anonymt, samt att enkäten beräknas ta 5-10 minuter att besvara. I brevet kommer vi 
erbjuda sjuksköterskorna att besvara enkäten och om de väljer att svara så kommer det att räknas som 
ett skriftligt samtycke till deltagandet i studien. Vi planerar att erbjuda dem möjligheten att besvara 
enkäten antingen via länk som skickas till deras e-postadress eller genom att fylla i den medföljande 
pappersenkäten.  
 
För att vi ska kunna genomföra vår studie så önskar vi att du kan hjälpa oss med att tillhandahålla oss 
information om sjuksköterskornas e-postadresser.   
Om du samtycker till ovanstående studie, var vänlig besvara detta mail och bifoga 
ambulanspersonalens kontaktuppgifter till oss. 
 
Studien har genomgått en etisk granskning vid Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå Tekniska 
Universitet. Det färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt hösten 2016 på Luleå Tekniska 
Universitets hemsida för elektroniska publikationer, http://epubl.ltu.se.  
Du är välkommen att ta kontakt med någon av oss om du har frågor eller funderingar kring denna 
studie. 
  
Med vänliga hälsningar 
 
Björn Dahlberg    
Leg. Sjuksköterska/ 
Ambulanssjuksköterske- 
studerande  
Tel. 070/3607141            
bojdah-5@student.ltu.se  

Stefan Holgersson               
Leg. Sjuksköterska/ 
Ambulanssjuksköterske- 
studerande                    
Tel: 073/4052794              
holset-3@student.ltu.se 

Handledare                         
Päivi Juuso        
Universitetslektor               
Luleå Tekniska Universitet                 
Tel: 0920/493897               
paivi.juuso@ltu.se



      Bilaga 2 

 
Luleå tekniska universitet            
Institutionen för hälsovetenskap                                                     
Avdelningen för omvårdnad 
 
Till dig som arbetar som sjuksköterska inom ambulanssjukvård 
 
Förfrågan om medverkan i en enkätstudie 
Vi är två ambulanssjuksköterskestudenter vid Luleå Tekniska Universitet och denna enkät är en del av 
vårt examensarbete.  
 
Som sjuksköterska inom ambulanssjukvård utsätts man i arbetet för många olika situationer där man 
möter patienter med varierande omvårdnadsbehov. Detta kräver att omhändertagandet och 
omvårdnaden anpassas individuellt efter varje patient. Syftet med denna studie är att beskriva i 
vilken omfattning sjuksköterskor använder sig av individualiserad omvårdnad i det 
prehospitala omhändertagandet. 
  
För att få en ökad kunskap och förståelse om hur och i vilken omfattning sjuksköterskor använder sig 
av individanpassad omvårdnad i det prehospitala omhändertagandet av patienter behöver vi deltagare 
som kan ge svar på våra frågor. Deltagandet i studien är frivilligt. Om du vill medverka i studien kan 
du antingen fylla i enkäten som följer med detta informationsbrev eller besvara enkäten som skickas 
till din e-post. Enkäten innehåller 15 frågor och beräknas ta ca 5-10 minuter att besvara. Svaren 
kommer att behandlas så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av dina uppgifter samt att ingen 
enskild person kommer att kunna identifieras i den färdiga rapporten. Om du bestämmer dig för att 
delta kommer din ifyllda enkät räknas som ett skriftligt samtycke till deltagande i studien. Det finns 
ingen möjlighet att radera några enkäter efter att de har skickats in till oss då vi inte vet vilken enkät 
som tillhör vem.  
 
Studien har genomgått en etisk prövning vid Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå Tekniska 
Universitet. Det färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt hösten 2016 på Luleå Tekniska 
Universitets hemsida för elektroniska publikationer, http://epubl.ltu.se. 
Du är välkommen att ta kontakt med någon av oss om du har frågor eller funderingar kring denna 
studie. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Björn Dahlberg    
Leg. Sjuksköterska/ 
Ambulanssjuksköterske- 
studerande  
Tel. 070/3607141            
bojdah-5@student.ltu.se  

Stefan Holgersson               
Leg. Sjuksköterska/ 
Ambulanssjuksköterske- 
studerande                    
Tel: 073/4052794              
holset-3@student.ltu.se 

Handledare                         
Päivi Juuso        
Universitetslektor               
Luleå Tekniska Universitet                
Tel: 0920/493897               
paivi.juuso@ltu.se
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      Bilaga 3  
 
 
 
 
 
 

Luleå tekniska universitet            
Institutionen för hälsovetenskap                                                     
Avdelningen för omvårdnad 
 

 

Individanpassad omvårdnad inom ambulanssjukvård 
 
De uppgifter du lämnar behandlas konfidentiellt och kommer att användas som 
underlag i vårt examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet. 
Enkäten besvaras anonymt. 
 
1. Ange din ålder ____________ 
 
2. Kön 
□  Man    

□ Kvinna 
 
3. Jag arbetar som 
□ Legitimerad sjuksköterska 

□ Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning 
 
4. Antal yrkesverksamma år inom ambulanssjukvård 
□ 0-4 år  □ Mer än 10 år  

□ 5-9 år  
 
5. Antal år på aktuell arbetsplats  
□ 0-4 år  □ Mer än 10 år 

□ 5-9 år 
 

6. Jag arbetar  
□ Heltid    

□ Deltid    

□ Timanställd  
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      Bilaga 3  
 
 
 
 
 
 

Luleå tekniska universitet            
Institutionen för hälsovetenskap                                                     
Avdelningen för omvårdnad 
 
 
7. Jag arbetar   
□ Dag    

□ Natt    

□ Dag och natt 
 
8. Hur viktig är individualiserad vård 
□ Mycket viktig    

□ Viktig    

□ Ganska viktig 

□ Inte särskilt viktig 

□ Inte alls viktig 
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