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Abstrakt 
Arbetet som ambulanssjuksköterska i en pre-hospital vårdmiljö innebär omvårdnad av 
patienter som är allvarligt skadade eller svårt sjuka. Medvetslösa patienter betraktas som en 
utmaning, där tillståndet är allvarligt och förknippas med hög mortalitet. Syftet med denna 
intervjustudie var att beskriva ambulanssjuksköterskornas erfarenheter av att pre-hospitalt 
vårda patienter vid medvetslöshet. I denna intervjustudie deltog åtta ambulanssjuksköterskor. 
Data har analyserats med kvalitativ innehållsanalys vilket resulterade i sex kategorier: Att 
värdera teamarbete och ta ansvar för den medvetslösa patienten, att arbeta med trygghet 
utifrån behandlingsriktlinjerna, att agera utifrån varje vårdsituation med riskmedvetenhet, att 
skapa en god relation till patient och närstående, att arbeta under tidspress i en begränsande 
miljö och att utvärdera utförd arbetsinsats och vidareutveckla kunskaperna. Resultatet visade 
att ambulanssjuksköterskorna arbetar i team, omhändertagandet sker individuellt utifrån varje 
patient och eventuella åtgärder utgår från behandlingsriktlinjerna. Slutsatsen visade att en god 
omvårdnad kan initieras om ambulanssjuksköterskorna har tid att skapa en relation samt 
planera omhändertagandet utifrån varje enskild individ och gällande behandlingsriktlinjer.  
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: medvetslöshet, ambulanssjuksköterskors erfarenheter, intervjustudie, kvalitativ 
innehållsanalys, omvårdnad. 
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Bakgrund 

Denna intervjustudie fokuserar på ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att pre-hospitalt 

vårda patienter vid medvetslöshet. Svensson och Fridlund (2007) beskriver att arbete som 

bedrivs pre-hospitalt av ambulanssjuksköterskan karaktäriseras av situationer med stort 

ansvar, patienter som omhändertas är allvarligt sjuka, skadade, alternativt besväras av djup 

chock. I enlighet med bestämmelser från Socialstyrelsen (2000:1) ska det vara minst en 

legitimerad sjuksköterska i varje ambulans och det övergripande medicinska ansvaret i 

omhändertagandet återfinns på den legitimerade sjuksköterskan som innehar högst 

kompetens. Ahl, Hjälte, Johansson, Wireklint-Sundström, Jonsson och Suserud (2005) 

belyser att arbetet i ambulansen är unikt, arbetsmiljön sammankopplas med det kontext som 

patienten återfinns vid, ovissheten är det som skapar stimulans i arbetet. Flertalet larm 

återfinns i offentliga miljöer, atmosfären är ostrukturerad vilket innebär att sjuksköterskan 

intar kontroll och skapar möjlighet för att ge god vård (Wireklint- Sundström & Dahlberg, 

2011b). Arbetsmiljön i ambulansen karaktäriseras av begränsningar, framförallt i utrymme, 

utrustning och personaltillgänglighet. Fordonet betraktas som ett hjälpmedel, ett 

transportfordon avsedd och utrustad för omedelbara medicinska åtgärder med syfte att 

bibehålla liv (SOSFS 2009:10). Wireklint- Sundström & Dahlberg (2011b) beskriver att det 

pre-hospitala arbetet är väldigt utmärkande, oftast bedrivs sjukvård av endast en person i 

taget. Under vissa omständigheter kan omvårdnad även behöva riktas till anhöriga, 

framförallt vid patienter som är svårt sjuka när stor oro präglar situationen (Ahl et al., 2005).  

Patienter med konstaterad grav medvetandeförlust alternativt medvetslöshet utgör idag en 

stor utmaning för personal som arbetar inom den akuta sektorn, situationen kräver en 

problemlösande förmåga. Medvetslöshet karaktäriseras som ett tillstånd med hög risk i 

kombination med frånvaro av känd orsak till den nuvarande problematiken (Forsberg, Höjer, 

Enander & Ludwigs, 2008). Meisler, Thomsen, Abildstrøm, Guldstad, Borge, Rasmussen och 

Rasmussen (2009) beskriver att medvetslöshet är förknippad med hög mortalitet, hälften av 

patienterna som återfinns okontaktbara i den pre-hospitala miljön avlider på plats, under 

transporten eller på mottagande enhet hospitalt.  

Wireklint-Sundström och Dahlberg (2011a) beskriver att det pre-hospitala omhändertagandet 

av en medvetslös patient påbörjas när uppdrag och information delges från larmcentralen. 

Som anställd på SOS-alarm inhämtas information angående patientens tillstånd, symtom och 
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kroppsliga tecken som delges sjuksköterskan för att förbättra samt öka förutsättningarna för 

god vård. Emellertid kan det även förekomma att den inringande individen uppger presumtiv 

diagnos. Utifrån den förhandsinformation som erinras från larmoperatören påbörjar 

ambulanspersonalen mental förberedelse inför kommande möte, om sjuksköterskan har 

erfarenhet av att vårda medvetslösa kan en trygghet återfinnas när situationen kan upplevas 

som igenkännbar. Genom förberedelse inför specifika händelseförlopp och bearbetning av 

potentiella komplikationer samt utmaningar kan ambulanspersonalen hantera det okända och 

oförutsedda händelser. Holmberg och Fagerberg (2010) beskriver att varje arbetspass inleds 

med en kontroll av ambulans och utrustning, proceduren är en förberedelse inför kommande 

larm och medverkar till att ambulanssjuksköterskan känner trygghet till följd av att fordonet 

är komplett. Inom arbetsteamet diskuteras sedan fördelning av roller, uppgifter samt 

omhändertagande.  

Ett adekvat omhändertagande av en medvetslös patient påbörjas genom att fastställa en 

korrekt diagnos. I den pre-hospitala vårdmiljön återfinns flertalet begränsningar som 

medverkar till att en diagnos är relativt omöjlig att fastställa, dock sker en bedömning av 

initialt tillstånd i samband med ankomst till patienten (Holcomb, Salinas, McManus, Miller, 

Cooke & Convertino, 2005). Enligt Bolander, Jonsson, Svensson och Sarlöv (2009, s. 304) 

samt Malm och Liedholm (2005, s. 110-111) återfinns två orsaker till medvetslöshet, 

medicinskt motiv eller trauma. Inom ambulanssjukvården utnyttjas MIDAS som ett verktyg 

för bedömning och behandling vid omhändertagandet av medvetslösa människor. MIDAS är 

ett begrepp som involverar det vanligaste medicinska tillstånden samt skadorna som vanligen 

föranleder till medvetslöshet, begreppet respresenterar meningit, intoxikation, diabetes, 

andningsinsufficiens och subdural- eller subaraknoidalblödning. Övriga diagnoser som kan 

orsaka medvetslöshet som ambulanssjuksköterskan kan överväga, beroende på symtom som 

patienten uppvisar, är epilepsi, stroke, septisk chock eller kardiell åkomma. Suserud och 

Haljamie (1997) belyser att hög kunskapskompetens från sjuksköterskan efterfrågas utifrån 

ett stort fält av potentiella akuta åkommor.  

Ett ytterligare redskap som ambulanssjuksköterskor använder för bedömning av patienter i 

den pre-hospitala sjukvården är nationellt utarbetade behandlingsriktlinjer. Riktlinjerna för 

olika medicinska tillstånd bygger på strukturen från advanced medical life support (AMLS) 

som förespråkar basal undersökning utifrån ABCDE- konceptet. Vid mötet med patienten 

och under omhändertagandet bedömer ambulanssjuksköterskan patientens luftvägar, andning, 
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cirkulation, neurologi och slutligen en översiktlig helkroppsundersökning (SLAS, 2011). 

Holcomb et al. (2005) redogör för att ambulanssjuksköterskors förutsättningar för att 

genomföra en korrekt bedömning av patienten ofta är bristfällig, vilket beskrivs som ett 

resultat av begränsad utrustning Dock har dagens utveckling förenklat möjligheterna för att 

en korrekt bedömning ska kunna genomföras. Medicinsk teknisk utrustning har en ledande 

roll i dagens hälso- och sjukvård, flertalet anordningar har moderniserats för att kunna 

kombineras tillsammans med ambulanssjuksköterskors kliniska förmåga. Övervakning av en 

medvetslös patient är viktig när kroppens status avspeglas i vitala parametrar, tillika skapas 

en trygghet för sjuksköterskor när konkreta siffror kan jämföras med klinisk inspektion 

utifrån kroppens egna sinnen, framförallt syn, hörsel och känsel. En hanterbar situation 

innebär en stabil patient, vilket också är det mål som eftersträvas.  

En kritisk och instabil patient med sviktande livsfunktioner medför oftast en stress för 

sjuksköterskor och medför många gånger en känsla av otillräcklighet. Största momentet med 

oro tillkommer till följd av osäkerhet över att inte kunna tillfredsställa patientens behov av 

vård, och då både fysiskt och psykiskt (Svensson & Fridlund, 2007). I enlighet med Alasad 

och Ahmad (2005) kan svårigheterna med att vårda en medvetslös patient sammankopplas 

med den bristande förmågan till verbal- samt icke-verbal kommunikation. Sjuksköterskan 

skall konstruera ett värdigt omhändertagande med respekt för individens privata sfär och 

integritet. Villaneuva (1999) skildrar att det första steget inom omvårdnaden är att skapa en 

relation, sjuksköterskan får med klinisk blick avläsa situationen och skapa en bild utifrån 

fragment som kan avläsas från miljön, eventuella vittnen till händelsen och vitala parametrar. 

Kontinuerlig monitorering av vitala kroppsparametrar samt att avläsa kroppens möjlighet till 

reaktion är en medicinsk åtgärd likväl kan det fungera som en förbindelse mellan patient och 

sjuksköterska, åtgärder, samtal eller beröring kan innebära reaktion på puls, blodtryck eller 

muskelreaktion. Trots att personen är medvetslös bör kommunikation appliceras inför varje 

händelse kring patienten, personalen i ambulansen skall förmedla situationen som 

komfortabel och trygg. I flertalet situationer återfinns även en familjemedlem eller nära 

anhörig vilket innebär att sjukvården involverar fler personer jämfört med endast patienten, 

hos medföljande aktör återfinns ett stort behov av stöd och motivation. Utryckning i samband 

patienter som är kritiskt sjuka och medvetslösa betyder att sjuksköterskan alltid bör ligga  
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steget före. Ett eventuellt scenario bör diskuteras med kollegan i ambulansen innan ankomst 

till beräknad plats. Komplikationer uppstår oftast utan förvarning, en förberedd sjuksköterska 

har möjlighet att motverka effekter och konsekvenser av medvetslöshet hos patienter.  

Studier (Svensson & Fridlund, 2007; Gunnarsson & Warrén-Stomberg, 2009) har visat att 

nyexaminerade ambulanssjuksköterskor känner oro inför att möta en situation som tidigare 

inte är upplevd och ovissheten är stor när ingen hanteringsstrategi är inarbetad. En 

ambulanssjuksköterska med lång erfarenhet upplever tillika en känsla av oro oberoende av 

trygga rutiner, detta till följd av att mer erfarenhet leder till fler insatser och ytterligare 

oberäknade ansvarsområden. Omhändertagandet av medvetslösa människor initierar 

ambulanssjuksköterskan utifrån varje patient, dock återfinns faktorer som kan påverka det 

pre-hospitala arbetet. Att vårda barn eller unga människor som är medvetslösa betraktar 

sjuksköterskorna som invecklat, i en jämförelse, med att vårda äldre människor som är 

medvetslösa. Detta till följd av att sjukdom eller skada som förekommer vid hög ålder har en 

naturlig förklaring. Morris och Knafl (2003) belyser att ambulanssjuksköterskan kan uppleva 

förnimmelse av andlig närvaro under omvårdnaden av människor under medvetslöshet till 

följd av svår medicinsk åkomma alternativt skada orsakad av trauma, framförallt när 

tillståndet är kritiskt och livsnödvändiga åtgärder eventuellt inte går att upprätthålla.  

Överlämnandet av patienter till vårdpersonal på akutmottagning innebär att fler resurser finns 

tillgänglig för att kunna möta de behov som finns hos kritiskt sjuka patienter. Resultatet av 

arbetet som utförts under transport medverkar till att ambulanssjuksköterskan upplever en 

lättnad eller ett missnöje när patientansvaret är avslutat. I efterförloppet av vården av 

patienter som är kritiskt sjuka och medvetslösa återfinns ett behov av reflektion över den vård 

som bedrivits av berörd vårdpersonal i ambulansen. Ofta diskuteras patientfallet med en 

kollega, dock kan även ett stöd från övriga kollegor alternativt en person med 

specialistkunskaper inom kris och krishantering tillsättas. Ambulanssjuksköterskans yrke är 

emellertid tungt att bära likväl som det kan vara förenat med flera goda situationer när 

patienter återses efter tillfrisknande och under goda omständigheter (Svensson & Fridberg, 

2007).  
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Rational 
Medvetslöshet är ett tillstånd som kan innebära fara för patientens liv, detta medverkar till att 

kraven som återfinns hos ambulanssjuksköterskorna är väldigt höga. Ambulansen är den 

instans från hälso- och sjukvården som är först på plats och initierar därmed ett 

omhändertagande som skall skapa förutsättning för fortsatt god vård. Litteraturgenomgången 

visar på att det finns en brist på kunskap kring medvetslöshet som ämne utifrån 

ambulanssjuksköterskorna, närståendes och patienternas perspektiv. Det är av stor vikt att 

beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter som är medvetslösa. En ökad 

kunskap om ambulanssjuksköterskornas erfarenheter av att vårda medvetslösa patienter i en 

pre-hospital miljö kan synliggöra eventuella behov eller brister samt skapa möjligheter för att 

utveckla befintliga omvårdnadsstrategier som används i omhändertagandet av patienterna. 

 

Syfte 
Syftet var att beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att pre-hospitalt vårda 

patienter vid medvetslöshet 

 

Metod 
Då syftet med denna intervjustudie var att beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av 

att pre-hospitalt vårda medvetslösa patienter valdes en kvalitativ design. Den kvalitativa 

ansatsen eftersträvar att undersöka samt utveckla en holistisk förståelse för det fenomen som 

studeras (jfr. Polit & Beck, 2008, s. 763). 

 

Kontext 
Denna intervjustudie har genomförts med ambulanssjuksköterskor fördelat på två stationer i 

norra Sverige. Uttryckningsfordonen utgörs av bilar samt en helikopter som bemannas med 

en sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare eller en sjuksköterska alternativt en 

narkosläkare. Den personal som bär högst medicinsk kompetens bär per automatik det 

medicinska ansvaret för den sjuke patienten, all yrkesutövning sker utifrån 

behandlingsriktlinjer och personlig kunskap.  
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Deltagare 
I intervjustudien deltog åtta ambulanssjuksköterskor som arbetar i den pre-hospitala 

vårdmiljön. Av de personer som deltog var könen fördelat på fem män och tre kvinnor, åldern 

på deltagarna varierade mellan 26-56 år (median 42 år). Arbetserfarenheten varierade mellan 

3-21 år (median 11år). Sju av deltagarna hade en specialistutbildning med inriktning mot 

ambulans-, intensiv- eller anestesisjukvård. För att finna deltagare som kunde delge 

information som var relevant till intervjustudiens syfte användes ett ändamålsenligt urval 

med tydligt formulerade inklusionskriter (jfr. Polit & Beck, 2008, s. 354-356). Individerna 

skulle vara legitimerade sjuksköterskor, med eller utan specialistutbildning, som tjänstgjorde 

pre-hospitalt och hade minst tre års arbetserfarenhet. 

 

Procedur 
Enhetscheferna vid respektive station i norra Sverige kontaktades för att få skriftligt 

godkännande till att datainsamling kunde genomföras på utvalda orter (bilaga 1). Därefter var 

enhetscheferna behjälplig med att identifiera deltagare som svarade mot inklusionskriterierna 

som fastställts för att kunna besvara syftet. De människor som identifierades som lämpliga 

deltagare tilldelades muntlig samt skriftlig information med personlig svarstalong (bilaga 2). 

De tillfrågade sjuksköterskorna som valde att delta i denna intervjustudie återlämnade 

bifogad svarstalong i ett omärkt kuvert på avsedd plats med skriftligt godkännande. 

Författarna samlade in de undertecknade underlagen och kontaktade därefter personligen 

deltagarna för att gemensamt fatta beslut om kontext och tidpunkt för datainsamling. 

 

Datainsamling 

Insamling av data genomfördes med semistrukturerade intervjuer och ambitionen var att 

finna beskrivningar som utgick från deltagarnas egna erfarenheter (jfr. Kvale & Brinkman, 

2009, s. 17). Eftersom att fenomenet som undersöktes var fokuserat till 

ambulanssjuksköterskornas erfarenheter av att omhänderta medvetslösa människor ansågs 

metoden vara lämplig. En intervjuguide med formulerade frågeområden (bilaga 3) 

utformades utifrån intervjustudiens syfte samt genomförd litteraturgenomgång på befintlig 

forskning och användes för att skapa en struktur vid intervjuerna. De uppföljande frågor som 

användes var av sonderande och klargörande karaktär. Intervjupersonerna ombads att 

beskriva situationer och berätta hur de kände och tänkte i samband med det som beskrevs. 

Deltagarna uppmanades att samtala fritt utifrån de frågeområden som behandlades och fick 
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delge berättelser som styrkte erfarenheterna (jfr. Kvale & Brinkman, 2009, s. 144-147; Polit 

& Beck, 2008, s. 537-538). Intervjuerna genomfördes i enskildhet med varje deltagare, plats 

för samtalet valdes personligen vilket innebar på stationen under arbetstid alternativt i 

hemmet under privat tid. I denna intervjustudie användes bandspelare som hjälpmedel vid 

intervjuerna för att dokumentera intervjuerna och skapa ett underlag för analys, tiden för 

varje enskilt samtal varierade mellan 40-60 minuter.  

 

Dataanalys 
Data har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys i enlighet med Downe-Wambolt 

(1992). Metoden möjliggör ett systematiskt tillvägagångssätt för att beskriva det undersökta 

fenomenet. Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant och lästes vid ett flertal tillfällen för 

att erinra en djupare förståelse av textens innehåll med syfte att urskilja en helhet. Utifrån 

intervjustudiens syfte extraherades analysenheter som utgjordes av ord, meningar, fraser eller 

korta texter. För att klargöra kärnan i sammanhanget och minska överflödig text 

kondenserades analysenheterna, därefter påbörjades bearbetningen med kodning och 

kategorisering. Kategoriseringen och sortering av kategorierna utfördes i flera steg, där målet 

var att urskilja mönster i innehållet baserat på textens likheter och skillnader. Antalet 

kategorier reducerades under analysens förlopp till följd av sammanslagning av ömsesidiga 

ämnen, kategoriseringen avslutades när ingen vidare sammanslagning verkade möjlig att 

utföra. De slutgiltiga kategorierna har använts som underrubriker i resultatet, analysen 

avslutades när kategorierna avspeglade det manifesta innehållet i produkten. 

 

Etiska överväganden 
I enlighet med Kvale och Brinkman (2009, s. 77-78) förekommer etiska överväganden under 

hela forskningsprocessen. Intervjustudien har granskats och godkänts av den etiska gruppen 

som återfinns vid Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. Muntlig och 

skriftligt godkännande för genomförande av data insamling erhölls från enhetschef på 

representerad station. Information angående studiens tillvägagångssätt och syfte tilldelades 

deltagarna innan informerat samtycke inhämtades. Det informerade samtycket var en 

säkerhetsaspekt för deltagarna och innebar att deltagandet i intervjustudien var frivillig och 

att berörda aktörer utifrån autonomiprincipen hade rätt att avbryta, ställa frågor och vägra 

delge information utan risk för påföljd. Erfarenheterna som deltagarna omtalade var 
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personlig, för att skydda identiteterna hanterades uppgifterna konfidentiellt. Endast 

författarna och berörd handledare har tagit del av arbetad data (jfr. Kvale & Brinkman, 2009, 

s. 85-87; Polit & Beck, 2008, s. 170-181). 

 

Intervjustudiens effekter och konsekvenser har utvärderats, vetenskapliga arbeten ska 

medföra en större vinst i förhållande till identifierade konsekvenser. Det vetenskapliga 

arbetet bidrar med information som kan vidareutveckla omhändertagandet av medvetslösa 

människor eller belysa att behov av ytterligare forskning föreligger. En djupare förståelse 

skapas för ambulanssjuksköterskorna som vårdar medvetslösa människor i en pre-hospital 

miljö hos yrkesaktörer inom hälso- och sjukvården, studenter eller medmänniskor i samhället. 

Intervjustudien utgår från deltagarnas personliga erfarenheter, en risk förelåg att mödosamma 

minnen och känslor kunde framkallas under intervjuerna, dock var det ingen av individerna 

som gav uttryck för detta, de var nöjd med att kunna vara behjälplig (jfr. Polit & Beck, 2008, 

s. 170-181).  

 

Resultat 
Analysen resulterade sex kategorier som presenteras i tabell 1. Resultatet presenteras nedan i 

löpande text som illustreras med citat från intervjuerna 

 

Tabell 1 Översikt av kategorier (n = 6) 

Kategorier 
 
Att värdera teamarbete och ta ansvar för den medvetslösa patienten 

Att arbeta med trygghet utifrån behandlingsriktlinjerna 

Att agera utifrån varje vårdsituation med riskmedvetenhet  

Att skapa en god relation till patient och närstående 

Att arbeta under tidspress i en begränsande miljö 

Att utvärdera utförd arbetsinsats och vidareutveckla kunskaperna 

 

Att värdera teamarbete och ta ansvar för den medvetslösa patienten 
Deltagare beskrev att omhändertagandet av medvetslösa patienter fungerar optimalt om 

samarbetet med tjänstgörande kollega fungerar tillfredsställande, enligt deltagarna arbetar de 
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i ett team bestående av dem själva och arbetskamraten. Teamarbetet betraktades som positivt, 

deltagarna gav uttryck för att arbetet förenklades när få aktörer var inblandade i samma 

patient och beskrev att situationen därmed upplevdes mer kontrollerad. Relationen till 

kollegorna skildrade deltagarna som nära och genuin, stor andel tid spenderas på stationen 

vilket medför att de lär känna varandra ingående och skapar en gemenskap. Deltagare 

beskrev att de kände sig trygga i vårdsituationer med medvetslösa patienter eftersom kollegan 

fanns med som ett stöd och ett kunskapskomplement. Enligt deltagarna återfanns två fasta 

roller i teamet med specifikt utvalda ansvarsområden, detta medförde att de visste hur 

kollegan arbetade samt prioriterade så ett fokus kunde appliceras på det personliga åtagandet. 

Om eventuella svårigheter uppstod berättade deltagarna att en gemensam dialog skapades för 

att gemensamt kunna finna en smidig lösning på problemet utifrån tidigare erfarenheter. 

 

jag är ingenting utan min kompanjon och han eller hon är ingenting utan 
mig 

 

Enligt deltagarna var det den tjänstgörande personen med högst medicinsk kompetens som 

innehar huvudansvaret för medvetslösa patienter, arbetsuppgiften beskrevs som stimulerande 

eller påfrestande. Deltagarna uppskattade när de självständigt fick bedöma situationen, fatta 

beslut och påbörja behandling, åtgärder som medför att tillståndet förbättras för de 

medvetslösa patienterna upplevdes som positivt och stimulerade till fortsatt arbete. 

Eventuella åtgärder som medför att tillståndet försämras för de medvetslösa patienterna 

upplevdes som negativt och medverkade till att arbetet kändes påfrestande att slutföra 

eftersom deltagarna önskade att inte utsätta patienten för lidande.  

 

det medicinska ansvaret är något som jag är van vid det är liksom något 
som tillhör min yrkesroll så jag kan inte tänka mig att vara utan den biten 

 

Deltagare beskrev att larm som gällde medvetslösa personer gav ett adrenalinpåslag. För att 

underlätta omhändertagandet och för att ta ansvar beskrevs det som viktigt med både 

självständig förberedelse samt förberedelse tillsammans med kollegan under transporten i 

ambulansen. Att vårda patienter som är medvetslösa beskrevs, i en jämförelse, att vara 

svårare än att vårda medvetna patienter. Att vårda medvetslösa patienter beskrevs mer 

krävande då det var nödvändigt att tolka patienten önskemål och vilja och agera därefter.  
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man taggar ju liksom till när det är lite mer osäker för att kunna vara helt 
skärpt 
 
är det larm med medvetslöshet eller liknande så taggar man ju till lite extra 
och förbereder sig mentalt för det är ju i regel lättare att ha vakna patienter 
som kan förklara sin situation för 

 

Att arbeta med trygghet utifrån behandlingsrintlinjer 
Deltagare beskrev att kunskap som var specifikt inriktad mot medvetslöshet, både teoretisk- 

och praktiskt, var sparsamt förekommande på ambulansstationerna och medverkade till att 

omhändertagandet upplevdes som svårt. Information om olika sjukdomstillstånd som kunde 

föranleda till medvetslöshet var kunskap som deltagarna hade inhämtat under 

grundutbildningen. Riktlinjer för behandling användes som ett stöd för att komplettera den 

personliga kunskapen och underlätta omhändertagandet av de medvetslösa patienterna. För 

bedömning och utvärdering beskrev deltagarna att de tillämpade A-E och MIDAS eller 

HUSK-MIDAS, vilket beskrevs ge trygghet i situationen med en strategisk arbetsplan. Att 

använda verktyg för bedömning beskrevs minimera risken för att gå miste om värdefull 

information om patientens hälsotillstånd. 

 

sen tycker jag att vi har relativt bra stöd från behandlingsriktlinjerna 
 

i tanken försöker jag använda HUSK-MIDAS till exempel vid oklar 
medvetslöshet för det är den minnesramsan som jag har lärt mig medan en 
del använder MIDAS 

 

Deltagarna beskrev att arbetet kring den medvetslösa patienten påbörjas direkt vid ankomst, 

det första steget var att skapa sig en bild av situationen och patientens status. Att bedöma 

medvetslösa patienter betraktades som komplext eftersom människorna inte kunde redogöra 

för händelsen som inträffat. Deltagarna berättade att det var viktigt att inhämta information 

genom att titta på patienterna och betrakta miljön samt utföra enkla undersökningar. Utifrån 

det uppgifter som framkommer kan de sedan konstatera om tillståndet för de medvetslösa 

patienterna är stabilt eller instabilt. Deltagarna beskrev även att informationen kunde skapa 

teorier angående eventuell orsak till det medvetslösa tillståndet. Att observera om de 

medvetslösa personerna har fri luftväg, andning och cirkulation prioriterades av deltagarna 

och betraktades som första steget i bedömningen. Vidare kontrollerade de kroppen efter 

skador, pupiller efter avvikande storlek och ljuskänslighet samt blodsocker efter avvikande 

värde. 
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medvetslösheten är ju en ovisshet vi kan ju bara anta och tolka situationen 
men sen om det är rätt eller fel måste man ju in till sjukhus för att avgöra 
 
 

Deltagarna berättade att det är svårt att utföra bedömningar på medvetslösa människor och 

proceduren underlättas inte med erfarenhet, varje individ och varje vårdtillfälle betraktade de 

som unikt och tidigare erfarenheter kunde därför inte användas. Deltagarna beskrev att de 

alltid utförde sina medicinska bedömningar utifrån bästa förmåga.  

 

även om man har erfarenhet så är ju inte den ena gången den andre lik det 
är det ju inte det är ju så olika från gång till gång 

 

Att agera utifrån varje vårdsituation med riskmedvetenhet  
Att arbeta i den pre-hospitala miljön är speciellt, vid ankomst till beräknad destination 

berättade deltagarna att situationen upplevdes okänd och förutsättningslös. Deltagarna 

beskrev att omhändertagandet planerades efter ankomst till patienterna, eftersom faktorer 

som miljö, orsak och ålder kunde variera. Att arbeta för att optimera patienternas tillstånd var 

en övergripande och gemensam målsättning, deltagarna beskrev att åtgärderna planerades 

individuellt utifrån varje enskild situation med det möjligheter som identifierades i 

arbetsmiljön. Deltagarna skildrade att medvetslöshet som förekom hos äldre människor var 

lätt att hantera i jämförelse med medvetslöshet som förekom hos barn. De ansåg att barnen 

hade livet framför sig och många erfarenheter som skulle genomlevas till skillnad från de 

äldre människorna hade hela livet bakom sig med förhoppningsvis goda upplevelser. 

 

ligger man ute på marken så är det inte samma förutsättningar som om man 
ligger inne på ett sjukhus det får man ju acceptera så gör man det bästa av 
situationen 

 

Deltagarna beskrev att vårdandet av medvetslösa människor är förenat med olika risker, både 

för dem personligen och för patienterna. De betraktade alla situationer utifrån ett bredare 

perspektiv eftersom patienten inte kan kommunicera. Deltagarna beskrev att allergi, 

aspiration, tidigare sjukdomar och förflyttning var faktorer som kunde skada patienterna. 

Förflyttning i varierande miljöer och blodsmitta var ytterligare omständigheter som 

identifierades och beskrevs som riskfaktorer, dock som i större utsträckning påverkade 

deltagarna personligen i förhållande till de medvetslösa patienterna. Deltagarna beskrev en 
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fruktan för att vålla patienterna likväl sig eller kollegan för någon skada. De utvärderade 

riskerna och arbetade förebyggande genom att undanröja eventuella hot, deltagarna beskrev 

dock att olyckor kan inträffa trots preventiva åtgärder. 

 

ur patientsynpunkt är ju egentligen hela situationen förenat med risker i 
samband med medvetslöshet 
 
bland det första jag kommer tänka på är blodsmitta det förekommer i 
dagsläget sjukdomar som HIV eller hepatit av olika slag och vid 
medvetslöshet hanterar man ju patienten på ett sådant sätt att det finns risk 
för stänk av kroppsvätskor i samband med nålsättning eller stöttning av  

 

Att skapa en god relation till patienten och närstående 
Deltagarna beskrev att mötet med patienterna och eventuella närstående var en viktig del i 

omvårdnaden. Vid ankomst strävade de efter att presentera sig och berätta att det jobbade på 

ambulansen. Deltagarna berättade att en hälsning var första steget i en vårdrelation och 

utgjorde en bra inledning för ett samtal med människorna som finns på plats. När patienternas 

tillstånd betraktades som allvarligt beskrev deltagarna att bemötandet inte prioriterades, de 

valde att fokusera på åtgärder som hjälpte patienten att upprätthålla de livsviktiga 

funktionerna som ersättning för den initierade kommunikationen. Att bemöta och skapa en 

relation till de medvetslösa patienterna beskrevs, i en jämförelse, att vara annorlunda än att 

vårda medvetna patienter, deltagarna beskrev att svårigheten uppstår när de medvetslösa 

patienterna inte är vaken och kan svara för sig. 

 

öhm jag försöker bemöta dom på samma sätt som öhm en patient med 
medvetande om det går så det är beroende på hur stressad ja är och hur ja 
bedömer situationen 

 

Deltagarna skildrare att den medvetslösa patienten alltid står i fokus, när situationen är 

kontrollerad kan de rikta uppmärksamhet och skapa kontakt med närstående. Att skapa en 

relation till närstående ansåg deltagarna var viktigt eftersom de känner patienterna och kan 

delge viktig information. Att involvera närstående i vårdandet av den medvetslösa patienten 

upplevdes underlätta relationen mellan deltagarna och närstående. Om situationen var 

stressad försökte deltagarna skapa ett lugn genom att bekräfta närståendes existens och delge 

dem information vad vilka åtgärder som uträttas kring patienten och vilket omhändertagande 

som planeras. 
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sen är ju patienten i första fokus naturligtvis beroende på hur allvarlig 
situationen är men sedan måste man ju även fokusera på anhöriga 

 

En god relation förknippade deltagarna med ett förtroende, de upplevde att en behandling 

lättare kunde påbörjas om det fanns en bra kontakt till personerna som fanns närvarande vid 

patienten. Närstående som agerade med hysteri beskrevs som svår att skapa kontakt med och 

ingen tillit kunde därmed inhämtas, deltagarna upplevde situationen som obekväm vilket 

medverkade till att beslut angående behandling av de medvetslösa patienterna var svår att 

fastställa. Enligt deltagarna finns endast två möjliga strategier för behandling av medvetslösa, 

att åtgärda besvären i hemmet eller transportera till närliggande sjukhus, den bakomliggande 

orsaken till besvären beslutar om val av strategi. 

 

Vissa saker kan man ju börja behandla på plats och vissa saker måste 
man ju in till sjukhuset med 

 

Att arbeta under tidspress i en begränsande miljö 
Att omhänderta medvetslösa patienter beskrev deltagarna som en utmaning eftersom 

tillståndet betraktades som allvarligt och permanenta skador kan uppstå om patienten inte får 

rätt hjälp. Deltagarna berättade att tiden är en omständighet som har stor betydelse i 

vårdandet av medvetslösa patienter och skapar både positiv samt negativ press. Tiden skapar 

positiv reaktion i den omfattningen att deltagarna upplever sig mer skärpta och agerar bättre, 

likväl, skapar tiden negativ reaktion i den omfattningen att deltagarna upplever sig mer 

stressade. Deltagarna beskrev dessutom att stress skapar en rädsla för att de medvetslösa 

patienterna skall felbehandlas till följd felaktig koncentration och fokusering. Tiden är en 

faktor som fysiskt inte kan påverkas, en frustration beskrevs av deltagarna eftersom 

effekterna som stress föranleder är väl känd och upplevs som svårundvikligt. En vilja att 

prestera och skapa goda förutsättningar för de medvetslösa patienterna återfinns hos 

deltagarna, de beskrev emellertid att viljan kan vara större i förhållande till den tid som 

återfinns och att åtgärder måste därmed prioriteras. 

 

sen är det ju det att vi har en begränsad tid i vad vi hinner och vad vi kan 
åtgärda under transporten men är det en jätte dålig medvetslös patient då 
vet vi precis vad vi måste göra och då får vi prioritera bort andra 

 

Utrymmet i ambulansen beskrevs som trång och enligt deltagarna kunde det medverka till att 

vårdandet av de medvetslösa patienterna försvårades. Stor mängd utrustning är placerad på 
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relativt liten yta vilket innebär att det fysiska arbetsutrymmet är begränsat, deltagarna beskrev 

att varje individ skapar sitt personliga arbetssätt vilket medverkar till att omhändertagandet 

av de medvetslösa patienterna fungerar tillfredställande. Enligt deltagarna kan besvär uppstå 

när behov av extra resurser återfinns i bilen, en extra personal innebar att de inte kunde 

praktisera utifrån inlärd rutin och situationen kunde därmed upplevas klumpig och osynkad. 

När de medvetslösa patienternas tillstånd bedömdes som kritiskt önskade deltagarna extra 

resurs i form av ytterligare en ambulans, två händer beskrevs som för få i förhållande till 

patientens behov av åtgärder. Deltagarna berättade att förfrågan om en extra ambulans kunde 

ställas till SOS, tillgången på fordon är dock väldigt begränsad och deltagarna fick därmed 

försöka hantera situationen och vårdandet av den medvetslösa patienten självständigt. 

Deltagarna beskrev att kollegan kunde bistå med hjälp om behov återfanns, detta innebar 

dock att transporten avstannade tills patientens status hade stabiliserats. 

 

när man är i ambulansen så är man två stycken och så har man sina grejer 
man har sin utrustning som man är van att jobba med och man får det att 
funka utifrån att det finns inga andra alternativ 
 
man känner sig begränsad men skulle velat haft mer händer, så ibland kan 
man känna sig otillfredsställd för man vet att man kunde gjort mer men det 
finns inte den resursen/.../ 

 

Att utvärdera utförd arbetsinsats och vidareutveckla kunskaperna 
Deltagarna beskrev att de kan bli berörd av att omhänderta medvetslösa människor, arbetet 

kan påverkas positivt och negativt om de agerar med personliga känslor. När patienten 

överlämnas till personal på akutmottagningen avslutas patientansvaret vilket skapar tid för 

deltagarna att reflektera över omhändertagandet och utvärdera den personliga arbetsinsatsen. 

Deltagarna beskrev att det var självkritiska till sin egen kunskap och förmåga, de övervägde 

om bedömningen var korrekt utförd och om rätt åtgärder hade använts. De funderade även på 

om situationerna kunde hanterats på ett annorlunda sätt med andra åtgärder och vilken effekt 

det skulle kunna haft på de medvetslösa patienterna. Enligt deltagarna utvärderas 

arbetsinsatsen oftast enskilt, de pratade och reflekterade tillsammans med kollegan om 

omhändertagandet upplevdes påfrestande eller om omständigheterna kring den medvetslösa 

patienten varit speciell. 

 

men det är klart man funderar ju på sin egen och kollegans insats och 
eventuellt vad som kan gått fel man försöker läsa situationen steg för steg 



 15

och se om några åtgärder som vi utfört har försämrat patientens tillstånd 
eller om det var några åtgärder som vi valde att inte göra som egentligen 
skulle ha genomförts 

 

Deltagarna skildrade att omhändertagande av medvetslösa patienter kan upplevas 

tillfredsställande om de åtgärder som används fungerar bra och patienterna återhämtar sig. De 

kan även uppleva en frustration när åtgärderna inte har någon effekt eller om patienternas 

tillstånd försämras. Deltagarna beskrev att medvetslösa patienter alltid tillför ny kunskap, 

möjlighet och förmåga att utvecklas återfinns i varje situation oavsett om omhändertagandet 

fungerande bra eller dåligt. Kompetensen var viktigt i vårdandet av de medvetslösa 

patienterna, deltagarna upplevde att det alltid fanns utrymme för att kunna vidareutveckla 

kunskaperna eftersom att kvalifikationerna aldrig kunde överträdas. Förmåga att kunna 

utvecklas beskrev som lättare om den personal som hade vårdat patienten på mottagande 

enhet berättade om efterloppet och resultatet av eventuella undersökningar. De kunde därmed 

sammankoppla eventuella symtom med potentiell diagnos och förhoppningsvis lättare kunna 

utföra en bedömning om larm till liknande situation skulle förekomma. En önskan och ett 

behov av att få veta om patienterna vaknade ur medvetslösheten beskrevs av deltagarna, de 

hade dock ingen rättighet att ta del av information när patienterna överlämnats till 

akutmottagningen.  

 

men på vissa patienter finns behovet av att veta det tycker jag faktiskt det är 
ju även i egenutbildningssyfte att har man haft dom här symtomen och dom 
här vitalparametrarna som visar si och så så kan det vara det och det kan 
man ju ha nytta av sen när man har en liknande patient liksom tänker ja rätt 
eller tänker jag fel 

 

Diskussion 
Syftet med denna intervjustudie var att beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda medvetslösa patienter. Att vårda medvetslösa är svårt samt skapar ett adrenalinpåslag 

för ambulanssjuksköterskan eftersom tillståndet för patienten är allvarligt. Även om det 

medicinska ansvaret ligger på ambulanssjuksköterskan så bygger ambulansverksamheten på 

ett nära samarbete med kollegan i ambulansen. Resultatet visar att det uppstår en speciell 

relation i ambulansbesättningen, denna relation grundas av att mycket tid tillbringas 

tillsammans under arbetspasset samt att arbetet pre-hospitalt bygger på teamarbete. Suserud, 

Ahl, Hjälte, Johansson, Wireklint-Sundström och Jonsson (2005) beskriver den unika 

teamkänsla som uppstår bland ambulanspersonal. Denna uppstår från en tydlig professionell 
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identitet och yrkesstolthet, vilket visas genom att stödja kollegor i svåra situationer. När 

ambulanspersonalen är ute på larm så är de relativt isolerade och är tvungna att lita på deras 

gemensamma kunskap och kompetens. Genom att ambulansbesättningen utsätts för svåra 

situationer tillsammans så delar de samma känslor och ur detta skapas starka band och en 

förståelse till sin kollega. I denna intervjustudie framkom att arbetet fördelades efter 

fastställda ansvarsområden, då ambulanssjuksköterskan innehar högst medicinsk kompetens 

och därmed ansvarar för samt leder omhändertagandet av den medvetslösa patienten. Suserud 

och Haljmäe (1997) hävdar att ambulanssjuksköterskor höjer den medicinska kvalitén i 

ambulansverksamheten vilket förtydligar rollerna vid vården av svårt sjuka patienter.   

 

Resultatet i denna intervjustudie visar att deltagare ansåg det komplext att skapa sig en 

medicinsk bedömning av en medvetslös patient då situationen består av stor ovisshet. Första 

åtgärden var att skapa sig en bild av scenariot samt bedöma patientens medicinska status. 

Patientens tillstånd kontrollerades genom att använda koncept som A-E och deltagarna 

menade att tidigare erfarenhet inte kunde tillgodoräknas då varje situation var unik. Bruce, 

Suserud, och Dahlberg (2003) samt Holmberg och Fagerberg (2010) beskriver att 

sjuksköterskan initialt skapar sig en bild av patientens medicinska behov baserat på intuition 

och erfarenhet. Deltagarna i intervjustudien kände trygghet genom att använda 

bedömningsverktyg för att minska risken att något missades. Att bedöma medvetslösa ansågs 

komplext och det första steget var att skapa sig en bild av situationen och patientens tillstånd. 

Bruce et al. (2003) menar att den medicinska bedömningen följer ett mönster som baseras på 

observationer av patientens vitala funktioner medan en kliniska blick kommer med 

erfarenhet. Sjuksköterskor som arbetat på sjukhus med olika tillstånd och sjukdomar har 

lättare att utveckla denna kunskap. Suserud och Haljamäe (1997) beskriver att sjuksköterskor 

med erfarenhet från anestesi eller kardiologi har en stor erfarenhet av att rutinmässigt hantera 

patienter med komplicerade livshotande tillstånd intra-hospitalt vilket leder till att snabbt 

kunna bedöma allvarliga tillstånd. Resultatet från intervjustudien visade att livshotande 

tillstånd identifierades och åtgärdades först därefter följde en sekundär bedömning för att på 

så sätt försöka hitta orsaken till patientens medvetslöshet. 

 

I denna intervjustudie beskriver deltagarna att de väntade med att planera omhändertagandet 

efter ankomst till den vårdbehövande eftersom varje situation är okänd och förutsättningslös. 

Bruce et al. (2003) menar att erfarna ambulanssjuksköterskor har en grundläggande 
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beredskap inför patientmötet men kommer till vårdsituationen med öppna sinnen. Detta för 

att åtgärder ska utgå från patientens individuella behov och inte av åtgärder planerade innan 

patientkontakt. Deltagarna i intervjustudien ansåg att tidigare erfarenhet inte kunna appliceras 

eftersom varje situation kunde variera med hänsyn till miljö, orsak och ålder.  Wireklint-

Sundström och Dahlberg (2011) menar att ambulanspersonal arbetar i en miljö som hela tiden 

varierar eftersom de inte vet vad de kommer möta. Detta skapar ett behov av att vara beredd 

på det oförberedda. Wireklint-Sundström och Dahlberg (2011) förespråkar att 

ambulanspersonal i mötet med patienten gör bedömningar som utgår från patienten och inte 

fastnar i åtgärder som bygger på informationen från larmcentralen. I resultatet från 

intervjustudien framgår det att deltagare fann det lättare att hantera svårt sjuka patienter om 

dessa var äldre. Detta kan tolkas som att yngre personer eller barn lätt kan associeras till sig 

själv eller sin omgivning vilket kan vara svårt emotionellt. Jonsson och Segersten (2003) 

beskriver att ambulanspersonalen kan identifiera sig med vissa patientgrupper så som yngre 

personer eller föräldrar till sjuka barn, vilket gör det svårt att hålla en professionell distans. 

Bruce et al. (2003) menar att vid svårare patientfall är det nödvändigt att hålla en distans i 

vårdrelationen så att tankar och känslor inte är i vägen för det akuta omhändertagandet. 

Genom att fokusera på den medicinska behandlingen och de tekniska momenten är det lättare 

att hålla distansen. 

 

Resultatet beskriver att den pre-hospitala vårdmiljön är förenat med risker både för patient 

och ambulanspersonal. Den medvetslösa patienten har förlorat sin autonomi i och med sitt 

tillstånd och är utelämnad åt ambulanspersonalen. Bruce et al. (2003) menar att 

ambulanssjuksköterskan kontinuerligt måste göra nya bedömningar av den medvetslösa 

patienten, till exempel är luftvägarna en stor riskfaktor vid medvetslöshet och om det finns 

spår av maginnehåll i munnen eller nära patienten ska det misstänkas att patienten kan fått 

ner innehållet i lungorna, aspiration, vilket är ett allvarligt tillstånd som måste åtgärdas 

omedelbart. Den beskrivna vårdmiljön i intervjustudien består av det trånga 

ambulansutrymmet där det är svårt att följa de basala hygienrutinerna och det är lätt att 

komma i kontakt med blod från patienten. Det begränsade utrymmet gör det svårt att utföra 

korrekta lyft och förflyttningar, speciellt under transport, vilket ökar risken för skador. Detta 

är något som kan förstås i förhållande till Brice, Studneck, Bigham, Martin-Gill, Custalow, 

Hawkins och Morrison (2011) vilka har visat att vårdmiljön under transport i ambulansen är 

krävande och riskfylld inte bara för patienten utan även för ambulanspersonalen då risken att 
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skada sig är stor eftersom personalen sällan tänker på sin egen säkerhet medan de vårdar. 

Denna osjälviska attityd beror på en stark önskan att svara på det akuta vårdbehovet hos 

patienten till kostnad för etablerade säkerhetsrutiner. Att vårda ergonomiskt i en ambulans är 

dessutom väldigt svårt särskilt under transport. Resultatet i intervjustudien beskriver att det är 

särskilt svårt att vårda då en assisterande resurs finns med i ambulansen eftersom ytan är så 

begränsad. Gentzler och Stader (2008) beskriver att vårdande under transport innebär en 

signifikant risk för skador då ambulanspersonalen i vårdandet ofta måste ställa sig upp för att 

nå material, skaderisken ökar vid samtidiga vridmoment eller vid en oväntad manöver av 

ambulansen. Boal, Hales och Ross (2004) menar att de patientgrupper som ambulanspersonal 

möter har en högre förekomst av blodsmitta jämfört med resten av befolkningen och då 

ambulanspersonal utför livsupprätthållande åtgärder under svåra förhållanden ökar risken för 

kontakt med blod. 

 

Deltagarna i intervjustudien beskriver att en viktig del av omvårdnaden var mötet med patient 

och anhörig. Vid ankomst till patienten var det viktigt att presentera sig och hälsa för att få 

tillgång till personerna på plats. Wireklint-Sundström och Dahlberg (2010) samt Holmberg 

och Fagerberg (2010) betonar vikten av närhet i mötet med patienten dels för att bedöma det 

medicinska behovet men även för att skapa en tillitsfull vårdrelation. Genom att hälsa och 

presentera sig samt fysiskt beröra patienten initierar vårdaren till en vårdrelation. I resultatet i 

denna studie betonade deltagarna att det var annorlunda att bemöta medvetslösa eftersom 

dessa inte kunde tala för sig. Wireklint-Sundström och Dahlberg (2010) menar att de som 

arbetar i den pre-hospitala akutsjukvården behöver kunskap att stabilisera medicinska 

tillstånd såväl samt kompetens för att få tillgång till patientens värld. Deltagare i denna 

intervjustudie betonade vikten av mötet i omvårdnaden av medvetslösa, då anhöriga kunde 

inneha viktig information som kunde underlätta den medicinska bedömningen men genom att 

bekräfta de anhöriga kunde lugn och trygg vårdmiljö skapas. Bruce et al. (2003) menar att 

tillit är grunden för att en meningsfull vårdrelation ska vara möjlig och då patienten är 

medvetslös kan en anhörig föra patientens talan. Wireklint-Sundström och Dahlberg (2010) 

menar att för att skapa trygghet i det akuta skedet måste ambulanspersonalen uppträda med 

lugn och självsäkerhet. Genom att initialt koncentrera sig på medicinsk bedömning kan 

anhöriga släppa ansvaret för den sjuka. Resultatet från intervjustudien visar att då patientens 

tillstånd var allvarligt fick kommunikationen ge vika för den medicinska behandlingen. 
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Resultatet från intervjustudien visar att vårdandet av medvetslösa personer sker under 

tidspress och korrekta bedömningar är av stor vikt vilket leder till upplevelser av stress. 

Sanders (2007) beskriver att ambulanspersonal upplever både negativ och positiv stress i det 

dagliga arbetet vilket kräver en förståelse för arbetsrelaterade stressorer och ett utvecklande 

av copingstrategier.  Eustress eller positiv stress leder till en alarmreaktion i kroppen vilket 

förbereder för kommande prövning medan situationer som leder till känslor av frustration ger 

ett negativt stresspåslag som är direkt hälsovådligt. Just denna stress beskriver deltagarna i 

intervjustudien, den positiva stressen leder till ökad skärpa men att då tiden inte räcker till för 

att utföra åtgärder korrekt skapas negativ stress. Wireklint-Sundström och Dahlberg (2011) 

belyser att den pre-hospitala miljön kräver att ambulanspersonalen har förmåga att klara av 

stress för att bibehålla lugn och kontroll då miljön kan bestå av kaotiska och tidspressade 

situationer. Wireklint-Sundström och Dahlberg (2011) beskriver att den pre-hospitala 

vårdmiljön kan vara både kaotisk och tidspressad och att ambulanspersonalen arbetar 

strukturerat för att klara av pressen och förmedla en känsla av trygghet i vårdsituationen.  Av 

resultatet kan vi förstå att det fanns vilja att göra mer för patienten för att skapa bra 

förutsättningar men att tiden ibland bara räckte till att göra de mest primära åtgärderna. Bruce 

et al. (2003) beskriver att vissa tillstånd hos patienten innebär att den individuella 

patientkontakten får ge vika för den medicinska behandlingen men att en för omfattande vård 

på skadeplatsen kan minska patientens chanser till rehabilitering och tillfriskning.  

 

Resultatet i denna intervjustudie visar att omhändertagandet av svårt sjuka människor kan 

komma att påverka personalen känslomässigt. Både positiva och negativa känslor kunde 

komma att uppstå, då deltagarna var självkritiska och ville utvärdera den personliga insatsen 

fanns det ett behov av reflektion med ambulanskollegan. Jonsson och Segersten (2003) 

beskriver att det är omöjligt för ambulanspersonal att lämna stressfyllda händelser bakom sig 

och att känslor av otillräcklighet och dåligt samvete då patienter inte gick att rädda ofta 

kommer igen i oväntade situationer. Genom att prata om händelsen och konfrontera intrycken 

tillsammans med kollegor hjälper det den enskilda individen att hantera händelsen och gör 

det möjligt att lämna den bakom sig. Dessa samtal kan bestå av att gå igenom händelsen och 

få bekräftelse att de gjorde korrekt behandling. Deltagarna i denna intervjustudie uttryckte en 

önskan att få tillgång till dessa erfarenheter för att på så sätt vinna kunskap som ansågs vara 

en viktig faktor i omhändertagandet av medvetslösa. Det fanns även en önskan om att få veta 

hur det gått för patienten och om bedömningen samt medicinsk behandling var korrekt, 
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eftersom sekretessen inte tillåter ambulanspersonal att själva tar reda på patientens tillstånd. 

Även Jonsson och Segersten (2003) belyser vikten av att få veta vad som hänt patienten efter 

överlämningen för att ambulanspersonalen lättare ska kunna bearbeta sina upplevelser. 

Metoddiskussion  
Kvalitativ design används vanligen för att beskriva människors erfarenheter och är i dessa 

sammanhang en vedertagen ansats (jfr. Polit & Beck, 2008, s. 763). Deltagare värvades till 

studien genom ett ändamålsenligt urval med förbestämda inklusionskriterier, det var åtta 

ambulanssjuksköterskor som tillfrågades och samtliga valde att delta. Enhetscheferna på 

varje station berättade om vilka ambulanssjuksköterskor som ansågs vara lämplig att delta i 

studien utifrån beskrivna inklusionskriterier. Polit och Beck (2008, s. 353-356) beskriver att 

studiens trovärdighet ökar om en oberoende part från studien väljer ut deltagare. En styrka i 

denna intervjustudie är att ingen av författarna har påverkar urvalet till följd av att 

enhetscheferna användes som ett redskap i urvalsprocessen. Åtta ambulanssjuksköterskor har 

medverkat i studien, enligt Sandelowski (1995) är antalet deltagare inte betydelsefullt, det 

viktiga är ett fullgott antal för att kunna berika resultatet med varierade erfarenheter likväl 

som det skall vara måttligt få till antalet för att kunna genomföra en analys av materialet. 

Ambulanssjuksköterskorna bidrog med varierade erfarenheter, ett tillskott av ytterligare 

deltagare hade kunnat bidra med fler aspekter och ökat kvalitén på insamlad data, i denna 

litteraturstudie återfinns en saknad av erfareheter vilket är en svaghet. Data inhämtades från 

deltagarna genom semistrukturerade intervjuer för att säkerhetskälla att ämnet som 

studerades skulle behandlas. Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren styr ämnena 

som skall diskuteras, deltagarna uppmanas att samtala fritt utifrån sina erfarenheter vilket 

medverkar till att resultatet av datainsamlingen förblir oförutsägbar (jfr. Polit & Beck, 2008, 

s. 394). Tillvägagångssättet försäkrade att studien erhöll information som efterfrågades vilket 

ökade studiens värde.  

 

En kvalitativ innehållsanalys har använts för att bearbeta intervjuerna, tillvägagångssättet har 

skett i enlighet med Downe-Wamboldt (1992). En styrka i denna litteraturstudie är att 

författarna endast har analyserat data som motsvarar syftet, övrig text har exkluderats med 

syfte att öka analysens trovärdighet. Polit och Beck (2008, s. 507) beskriver att analys av data 

är ett kritiskt moment, forskare skall bibehålla en god validitet genom att reducera datamängd 

och samtidigt bevara kärnan i det material som kvarstår. Enligt Kvale (2009, s. 190-191) sker 

tolkning individuellt utifrån varje person, i denna intervjustudie har författarna gemensamt 
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utfört analysen för att styrka resultatet med en enighet. För att ytterligare öka trovärdigheten i 

denna intervjustudie användes citat från deltagarna i presentationen av resultatet, det 

medverkade till att resultatet av analysen inte påverkats av författarnas egna tolkningar och 

uppfattningar vilket kan anses vara en styrka (jfr. Polit & Beck, 2008, s. 71).  

 

Kvale (1997, s. 111-112) samt Polit och Beck (2008, s. 196) beskriver att forskare inom 

vetenskapliga arbeten skall vara objektiv. Författarna av denna intervjustudie har en viss 

förförståelse till ämnet som studerats eftersom båda är legitimerade sjuksköterskor och har 

arbetet inom hälso- och sjukvården, dock inte i den pre-hospitala sektorn. En positiv aspekt 

av förförståelse är att djupare data kan inhämtas i samband med genomförda intervjuer vilket 

berikar resultatet. En negativ aspekt, som är viktig att beakta, är att analysarbetet kan 

påverkas av förförståelsen. I denna litteraturstudie kan tolkningen av deltagarnas erfarenheter 

förvrängts av författarnas personliga erfarenheter och upplevelser, det deltagarna egentligen 

önskar att förmedla kommer därmed inte att presenteras korrekt. Författarnas förförståelse 

kan betraktas som en svaghet när analysarbetet kan belysa personliga erfarenheter. 

 

Konklusion 
Denna intervjustudie beskriver ambulanssjuksköterskans erfarenheter av att omhänderta 

medvetslösa patienter. Ambulanssjuksköterskorna arbetar i team, med stöd från varandra kan 

de medvetslösa patienterna omhändertas med goda förutsättningar. Ansvarstagandet över 

medvetslösa patienter är utmanande, uppgifter är lättare att hantera om det finns tid för 

personlig och gemensam förberedelse. Ambulanssjuksköterskorna agerar utifrån 

behandlingsriktlinjer och personlig kunskap, omhändertaganadet av de medvetslösa 

patienterna sker individuellt och planeras utifrån varje situation. Patienternas tillstånd 

påverkar förutsättningarna för omhändertagandet, att inleda en relation och bemöta både 

patienter och närstående anses vara viktigt och underlättar behandlingen av tillståndet. 

Ambulanssjuksköterskorna arbetar mot tiden i en begränsad miljö, personligt konstruerade 

strategier medverkar till att arbetet utförs med trygghet. Varje larm om medvetslös patient är 

unikt, genom reflektion vidareutvecklas ambulanssjuksköterskornas kunskaper.  

 

Denna intervjustudie kan användas för att utveckla omhändertagandet av de medvetslösa 

patienterna. Ambulanssjuksköterskornas erfarenheter kan belysa eventuella styrkor och 

svagheter som upplevs i vårdandet av medvetslösa personer. Intervjustudien kan även 
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användas för att motivera till vidare forskning inom ämnet medvetslöshet, både utifrån 

ambulanssjuksköterskornas perspektiv med inriktning mot eventuella diagnoser som 

vanligast orsakar medvetslöshet tillika närståendes perspektiv. 
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Bilaga 1 

 
Luleå tekniska universitet 
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 
 
 
 
Förfrågan om deltagande i examensarbete 
En av ambulanssjuksköterskans utmaningar i arbetslivet är att vårda medvetslösa patienter, vilket 
ställer krav på problemlösningsförmåga och forcerade beslut med relevanta livsuppehållande 
åtgärder. Syftet med examensarbetet är att beskriva ambulanssjuksköterskans erfarenhet av att 
vårda medvetslösa patienter. Detta informationsbrev avser en förfrågan om deltagande i 
examensarbetet. Genomförandet sker med personliga intervjuer och konversationen kommer 
spelas in på bandspelare.  
 
Vi som är författare av examensarbetet är specialistsjuksköterskestudenter med inriktning mot 
ambulanssjukvård. Planeringen innefattar 8-10 enskilda intervjuer med allmän sjuksköterska 
alternativt specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård, intensivsjukvård eller 
anestesisjukvård som tjänstgör pre-hospitalt sedan tre år tillbaka. Intervjuerna kommer äga rum 
under våren 2012 enligt personlig överenskommelse, tiden för samtalet beräknas till ca 60 
minuter. Deltagandet är frivilligt, under den pågående arbetsprocessen har deltagaren möjlighet 
att avböja sin medverkan i studien. All information kommer behandlas konfidentiellt, detta 
innebär att ingen identifikation av deltagaren är möjlig.  
 
Ansökan om etikprövning för studien sker till etiska gruppen vid institutionen för hälsovetenskap 
Luleå tekniska universitet. Resultatet och arbetet som färdig produkt kommer att redovisas via 
specifik databas vid Luleå tekniska universitet (http://pure.ltu.se/portal/). 
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Luleå tekniska universitet 
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 
 
 
 
Svarstalong 
Om du skulle vilja delta i detta examensarbete ber vi dig att besvara denna 
svarstalong och skicka den i bifogat svarskuvert.  
 
[ ] Jag önskar att delta i examensarbetet 
 
[ ] Jag är intresserad att delta i examensarbetet och önskar att ni personligen 
kontaktar mig för mer information om examensarbetet 
 
 
Namn:………………………………………………………………………… 
 
Telefon:………………………………………………………………………. 
 
E-post:………………………………………………………………………... 
 
Datum och 
underskrift:…………………………………………………………………… 
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Bilaga 2 

 
Luleå tekniska universitet 
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 
 
Till ansvarig verksamhetschef/ enhetschef för ambulanssjukvården 

 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning på 
ambulanssjukvård. Inom utbildningen ingår ett examensarbete på 15 hp som innebär 
genomförandet av en empirisk studie på magisternivå med syfte att undersöka 
ambulanssjuksköterskans erfarenhet av att vårda medvetslösa patienter.  
 
 
Vår önskan är att du i egenskap av närmast chef över ambulanssjukvården kan förmedla vår 
förfrågan om deltagande till personer som överensstämmer med kriterierna nedan. Studien 
omfattar 8-10 enskilda intervjuer med allmän sjuksköterska alternativt specialistsjuksköterska 
med inriktning mot ambulanssjukvård, intensivsjukvård eller anestesisjukvård som tjänstgör 
prehospitalt sedan tre år tillbaka. Intervjuerna kommer äga rum under våren 2012 enligt 
personlig överenskommelse, tiden för samtalet beräknas till ca 60 minuter. Deltagandet är 
frivilligt, under den pågående arbetsprocessen har deltagaren möjlighet att avböja sin 
medverkan i studien. All information kommer behandlas konfidentiellt, detta innebär att 
ingen identifikation av deltagaren är möjlig. Vid examensarbetets godkännande kommer 
insamlad data att raderas. 
 
 
 
Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att nedanstående studenter 
genomför datainsamling med utgångspunkt från oavstående information. 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide 
 
Ålder? 
Kön? 
Antal år i arbetet? 
 
Beskriv ett tillfälle när du vårdat en medvetslös patient 
 
Beskriv hur du resonerar i samband med larm med mevetslös patient 

- hur förbereder du dig? 
 
 
Beskriv hur ni resonerar kring arbetet med begränsade resurser 

- endast två personal 
- utrustning och möjligheter 

 
Beskriv hur du bemöter en medvetslös patient 

- upplever du ett annorlunda agerande? Beskriv varför 
 
Beskriv hur du planerar omhändertagandet och omvårdnaden av en medvetslös patient 
 
Beskriv hur du upplever omvårdnaden av en medvetslös patient. 
 
Beskriv din roll som sjuksköterska i ambulansen 

- förändras rollen beroende på larm, t.ex. medvetslöshet jämfört med fraktur?  
 
 
Beskriv upplevelsen av att vara medicinskt ansvarig i samband med medvetslös patient 
 
Beskriv vilka risker det finns i omvårdnaden av medvetslös patient 
 
Beskriv styrkor och svageheter som du upplever i omvårdnaden av medvetslös patient 
 
Beskriv hur du upplever ett lyckat omhändertagande 
 
Beskriv hur du skulle resonera om du inte skulle lyckas med omhändertagandet?  

- Har du upplevt någon sådan situation – berätta. 
 
Beskriv hur patientöverlämnandet sker på mottagande enhet? 

- vad upplever du 
 
Beskriv vilka möjligheter som finns för uppföljning och feed-back  

- hur går ni tillväga? 
- finns behov av att veta? 

 
Upplever du att du har tillräckligt med kunskaper för att omhänderta medvetslösa patienter.  

- Vilka koncept arbetar ni utifrån – beskriv 
- Finns det några förändringar du skulle vilja genomföra - berätta 
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Kompletterande och användbara frågor som kan erinra mer information: 

- Kan du berätta liter mer om? 
- Kan du ge exempel? 
- Hur tänkte du då? 
- Hur kändes det då? 
 

 
 
 
 
 
 

 


