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ABSTRAKT    
Ambulanssjuksköterskor ställs ofta inför möten med närstående, 
samtidigt som de ska ta hand om en akut, svårt sjuk person. Syftet med 
studien var att beskriva ambulanssjuksköterskor upplevelser av möten
med närstående i prehospital situationer. Sex ambulanssjuksköterskor 
från tre ambulansenheter i norra Sverige intervjuades med öppna 
frågor. Intervjuerna analyserades som text med kvalitativ 
innehållsanalys. Analysen resulterade i fem kategorier: Personlig 
kunskap, insikt och erfarenhet, mötas i stimulerande anda, stödjande 
möten, frustration och otillräcklighet samt bearbeta och avsluta mötet 
mentalt. Den underliggande meningen av upplevelsen som beskrevs i 
kategorierna tolkades som ett tema: Professionell kompetensutveckling 
vilade i resultatet på en bas av personlig utveckling. Utifrån sina 
upplevelser upplevde ambulanssjuksköterskor en personlig utveckling 
i möten med närstående. Den personliga utvecklingen var en 
förutsättning för ambulanssjuksköterskors förståelse för anhörigas 
situation och det gav insikt om den egna kompetensen och dess 
begränsningar. Sammanhanget av personlig utveckling och insikt om 
detta ger förutsättningar för professionell kompetensutveckling, vilket 
i sin tur bör bidra till att höja och säkra kvaliteten i prehospital
omvårdnad generellt . 

Nyckelord: Närstående, ambulanssjusköterskor, prehospital, möten, upplevelser
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Beslutet att larma 112 kan vara svårt att ta.  Det finns en rädsla att belasta sjukvården och 

ambulansen i onödan men även en oro för att inte bli tagen på allvar och bli förbisedd. 

Många patienter väntar in det sista för att se om det ”går över”, andra ringer närstående för 

att få bekräftelse och stöd i sitt beslut. Men samtidigt finns en rädsla att vänta för länge och 

bli liggande själv och oförmögen om att söka hjälp. När en person väl beslutat sig för att 

ringa beskriver de att det kändes som att det tog lång tid innan larmoperatören svarade, och 

tiden kändes som oändligt lång tills ambulansen väl var på plats. Väntetiden var fylld av 

smärta, rädsla, osäkerhet och en känsla av ensamhet. När väl ambulanspersonal kom och 

tog över ansvaret minskade oron och känslan av ensamhet. Patienter hade förväntningar på 

att bli omhändertagna av kvalificerad personal som skulle fungera som livlina i en 

skrämmande situation (Forslund, Kihlgren, Östman & Solie, 2005). 

Från att ha varit enbart transport av akut sjuka och olycksdrabbade har ambulanssjukvård 

utvecklats till att bli en avgörande och viktig insats för patienter i akuta och livshotande 

situationer, detta med avseende på god, adekvat omvårdnad, livsuppehållande behandlingar 

samt viktiga undersökningar. Denna förändring har skett genom utbildning av personal 

inom akutsjukvård i kombination med att fordonen utrustats med medicinsk teknik som 

möjliggör livräddande åtgärder på plats och under transport (Melby & Ryan, 2005; Bruce, 

Dahlberg & Suserud, 2003). Utbildningskraven inom ambulanssjukvård har höjts och sedan 

år 2005 ska varje ambulans i Sverige vara bemannad med minst en sjuksköterska (SOSFS, 

1999.18). En person i behov av avancerad prehospital vård bemöts och vårdas av 

ambulanspersonal på plats. Ofta är närstående närvarande vid den vårdsökande persons 

sida. Engström och Söderberg (2007a) menar att närvaron av närstående ger en känsla av 

säkerhet för personer med svår sjukdom.

Holden, Harrison och Johnson (2002) visar i sin studie att begreppet ”närstående” har en 

vidare innebörd än ”anhörig”. Närstående är ett mer flexibelt begrepp och mer passande i 

den moderna samhällsstruktur som vi lever idag då familjen inte längre bara består av 

blodsband som förknippas med anhörig.  

Forslund (2007) visar att närstående ofta måste vara koordinator över hela den akuta 

situationen. Det är en svår situation då svåra beslut måste tas av den närstående. Att se sin 

nära och kära i en akut situation kan vara svårt och innebära en stress, rädsla och maktlöshet 
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som ofta kan leda till en kris. Ambulanssjuksköterskor har en viktig uppgift i omvårdnaden 

av närvarande närstående i svåra situationer. Det är en av de svåraste och mest utmanande 

uppgifterna i akuta och kaotiska situationer. 

Jumisko, Lexell och Söderberg (2007) beskriver att närstående upplever att livet förändras 

utan förvarning när någon nära blir svårt sjuk och att information om den sjuke upplevs som 

en chock. Armstrong (2006) visar att sjukdom, oavsett om den är livshotande eller inte ger 

emotionella reaktioner som oro, rädsla, maktlöshet och sårbarhet. Bäckström och Sundin 

(2007) finner att närstående fylls med fruktan inför faktum att döden kan slå till. Många 

närstående har aktivt deltagit i sjukdomsförloppet eller varit närvarande vid skadetillfället 

och de har bevittnat svåra situationer för den sjuke eller den person som råkat ut för en 

olycka. Sjukdom eller olyckshändelser drabbar inte bara den person som insjuknar utan 

också deras närstående i form av krisreaktioner (Jumisko, Lexell & Söderberg, 2007; 

Bäckström & Sundin, 2007).  

Ordet kris kommer från det grekiska krisis och betyder avgörande vändning, plötslig 

förändring, ödesdiger rubbning. Men begreppet har allt oftare kommit att stå för ett 

psykologiskt reaktionsmönster inför akuta inre och yttre svårigheter. Krisförlopp indelas i 

fyra naturliga faser: Chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas. Chock 

och reaktionsfas utgör tillsammans den akuta krisen. Känslan vid en krisreaktion kan vara 

olika men symptomen är ofta likartade. Det går inte att förutsäga hur en person kommer att 

reagera vid en kris eftersom det är omständigheter och personliga upplevelser som ger 

situationens dess karaktär. Ingen vet heller med säkerhet när en kris kommer att uppstå. I en 

akut situation är personer oftast i ett förändrat medvetandetillstånd. Detta förändrade 

medvetandetillstånd, det vill säga hur personen hanterar chockfasen, styrs av personens 

tidigare erfarenheter i livet och personliga egenskaper. Ofta ger närstående, eller den som är 

svårt sjuk under chockfasen, uttryck för skuldkänslor. De kan också uttrycka anklagelser 

mot sjukvårdspersonal, aggression eller förnekelse, vilket ofta hör ihop med egna 

skuldkänslor över vad som skett (Cullberg 2006, s. 15, 141-145). Sanders (2007, pp. 1043-

1046) påpekar att eftersom ambulanssjuksköterskor ofta är de första professionella 

personerna på plats vid svåra, akuta sjukdomsfall och olyckshändelser, är det sannolikt att 

de möter personer med krisreaktioner.
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Moral och empati är begrepp som är sammanflätade. För att kunna vara en moraliskt 

sensitiv sjuksköterska är det nödvändigt att kunna känna av mångfalden av information som 

möten med människor ger (Armstrong, 2006). I sjuksköterskors professionella 

förhållningssätt ingår det att vara medveten om egna känslor och behov. Först då kan 

sjuksköterskor hantera egna känslor så att dessa inte omedvetet styr kontakten med patienter 

och närstående. Det gäller som professionell sjuksköterska att kunna vara personligt 

engagerad men samtidigt kunna sätta gränser (Holm, 2001, s. 56). 

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvård ställs inför svåra beslut i mötet med människor

och ambulanssjuksköterskor är inget undantag. De möter dagligen människor som drabbats 

av akuta och ofta livshotande situationer. Dessa möten i prehospitalt sammanhang är ofta 

svåra då vården ofta ska ske under dramatiska förhållanden i okända miljöer (Sandman & 

Nordmark, 2006). Prehospital vård kräver kreativitet och omfattande kunskap, då 

ambulanssjuksköterskor många gånger får göra avancerade insatser under svåra 

förhållanden. Vården förutsetts vara optimal och stora förväntningar ställs från närstående 

under kaotiska förhållanden (Suserud, 2002). Prehospital vård definieras som tiden från det 

att SOS tar emot samtalet tills det att patienten tas om hand på akutmottagningen (Forslund, 

Kihlgren & Sorlie, 2006).

Rippon (2000) visar i sin studie att våldet ökar i samhället och det har blivit ett signifikant 

problem inom hälso- och sjukvård. Det är inte bara antalet incidenter som ökar utan även 

graden av hot och våld. Aggression gentemot sjukvårdspersonal kan vara både fysisk och 

verbal. Hedlin och Petersson (1998) visar i sin studie att våld mot ambulanspersonal är 

vanligt förekommande och ett ökande problem. Sanders (2007, pp. 1043-1046) och 

Suserud, Blomqvist och Johansson (2002)) menar att ambulanspersonal alltid måste vara 

medveten om och beredda på att möta hotfulla situationer och att alltid sätta sin egen 

säkerhet i första hand. Ambulanssjuksköterskor kan aldrig förutse vad som kommer att 

hända och att hotbilden kan bestå av personer som mår mentalt dåligt, är i chocktillstånd 

eller det kan röra sig om personer som är påverkade av alkohol eller narkotika.

Ambulanssjuksköterskor ställs ofta inför möten med närstående, samtidigt som de ska ta 

hand om en akut, svårt sjuk person, och de förväntas hanterar dessa möten med 

professionalism. Detta innebär, enligt Purves och Edwards (2005), att hantering av möten 

med närstående sker med kunskap byggd på kommunikationsfärdigheter, 
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informationsgivande, krishantering och förmåga att hantera sina egna reaktioner i svåra 

situationer. 

Eftersökning av vetenskapliga artiklar i databaser visade att det råder brist på forskning som 

beskriver ambulanssjuksköterskors upplevelser av möten med närstående. Möjligen kan 

detta kopplas till den korta tid som legitimerade, vidareutbildade ambulanssjuksköterskor 

har funnits som ordinarie personal i ambulans och de närstående inte utgör primärt fokus för 

den akuta insatsen. Det finns behov av ökad kunskap och förståelse för 

ambulanssjuksköterskors möten med närstående; möten som ofta sker i akuta och pressade 

situationer. 

Syfte

Syftet med denna studie var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av möten 

med närstående i prehospitala situationer.

METOD

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats med intervjuer som analyserades med 

innehållsanalys. Datainsamling i kvalitativa studier bygger ofta på intervjuer med öppna 

frågor som ger berättande svar. Den kvalitativa innehållsanalysen har fördelar inom 

omvårdnadsforskning eftersom den fokuserar på mötet och samtalet mellan människor 

(Polit & Beck, 2004, p. 248). I innehållsanalys analyseras insamlad data stegvis och 

systematisk som text (Graneheim & Lundman, 2004).

Deltagare och procedur

Urvalet av deltagare till studien gjordes genom ett strategiskt urval, en icke slumpmässig 

urvalsmetod (jmf. Holloway & Wheeler, 2002, pp.123- 130). Detta innebar ett avsiktligt 

urval av ambulanssjuksköterskor med erfarenhet av att möta närstående i samband med 

ambulans transporter. Urvalsmetoden används vid kvalitativa studier för att data ska 

representera syftet med studien.

Vi kontaktade tre enhetschefer vid ambulansstationer i Norrbotten. Enhetscheferna 

informerades sedan personligen om studiens syfte, upplägg och inklussionskriterier som 

skulle gälla för deltagare. Dessa inklussionskriterier var att ambulanssjuksköterskor skulle 

ha arbetat minst tre år prehospitalt och att de hade vidareutbildning inom ambulanssjukvård, 
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intensivvård eller narkos. Därefter gav enhetscheferna, efter att de samtyckt till att 

ambulanssjuksköterskor vid deras enheter kunde delta i studien, ett brev med förfrågan om 

deltagande och information om studien till ambulanssjuksköterskor som uppfyllde 

inklussionskriterierna (bilaga 1). I brevet bifogades en svarstalong med frankerat 

svarskuvert som deltagarna ombads att returnera om de gav sin tillåtelse till oss att ta 

kontakt med de för eventuell medverkan i studien (bilaga 2).

Nio ambulanssjuksköterskor valde att besvara vår förfrågan med att de var villiga att delta. 

Dessa nio kontaktades via telefon för att bestämma passande tid och plats för intervjun samt 

gavs möjlighet att svara på eventuella frågor. Sex av dessa, som uppfyllde 

inklussionskriterierna, hade möjlighet att delta i studien inom en snar framtid.  Dessa sex 

representerade tre ambulansenheter i Norrbotten. De återstående tre som kontaktades var 

villiga att delta i studien, men var förhindrade av olika orsaker vid aktuell tidsperiod. Efter 

sex intervjuer hade vi fått många och varierande upplevelser att bearbeta och utifrån detta 

bedömde vi att dessa intervjuer var representativa för att beskriva ambulanssjuksköterskors 

upplevelser av möten med närstående i prehospitala situationer (jmf. Polit & Beck, 2004, p.

57). De återstående tre ambulanssjuksköterskorna som visat sitt intresse för att delta i 

studien ringde vi till och tackade för visat intresse och informerade om anledningen till att 

inte fler intervjuer skulle genomföras. 

Datainsamling 

Vi genomförde individuella semistrukturerade intervjuer på en plats och vid en tidpunkt 

som de intervjuade själva hade valt. En intervjuguide användes som stöd för att vid behov 

styra upp eller återföra samtalet till ämnet för studien. Intervjuguiden utgjordes endast av 

nyckelord t.ex. närstående, positiva eller negativa upplevelser utifrån syftet med studien. Vi 

eftersträvade att den intervjuade skulle kunna associera och berätta fritt med egna ord om 

sina upplevelser av möten med närstående i prehospitala situationer. Kvale (1997, s. 25, 32) 

beskriver att forskningsintervjun är en speciell form av samtal där informantens livsvärld 

beskrivs. 

Intervjuerna genomfördes med semistrukturerade intervjuer utifrån frågeguiden. Båda 

forskarna var närvarande när intervjuerna genomfördes individuellt med varje informant. 

En av forskarna ansvarade för genomförandet av en hel intervju och den andra var 

observatör och fyllde på med följdfrågor om hon som lyssnare och observatör bedömde att 
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det fanns möjligheter att få ytterligare information. Vid nästa intervjutillfälle växlade vi 

roller. Intervjuerna varade mellan 30-45 minuter och spelades in på band som sedan skrevs 

ut ordagrant med markeringar för suckar, känslor och uppehåll för att på så sätt behålla 

känslan i det sagda ordet (jmf. Kvale, 1997, s. 19-37). Namn och platser utelämnades i 

utskriften för att bibehålla deltagarnas och andra ovannämnda personers konfidentialitet. . 

Analys 

I detta arbete utgjordes analysarbetet av ordagrant nedskriven text ifrån de sex intervjuerna 

med ambulanssjuksköterskor. Vi använde en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Downe 

– Wamboldt (1992) som fokuserade på mötet och samtalet mellan människor. I analysen 

användes koder och kategorier och en avslutande tematisering. Målet med 

innehållsanalysen var att beskriva och hitta den upplevda känslan i texten genom att 

analysera texten så systematiskt och objektivt som möjligt i den första delen av analysen. I 

andra, avslutande del sökte vi ett underliggande tema, vilket innebar att vi hade en latent 

ansats. Innehållsanalys med latent ansats innebar att forskaren söker den underliggande 

meningen, syntesen i texten (Polit & Beck, 2004, p. 101, 245, 578).   

Först lästes texten flera gånger med öppet förhållningssätt för att på så sätt skapa ett 

helhetsintryck av innehållet.  Därefter identifierades meningsbärande enheter som 

motsvarande syftet med studien. Med meningsbärande enhet avses ett stycke som kunde 

vara delar av en mening, hel mening eller flera meningar tillsammans ur texten som svarar 

mot syftet (Graneheim & Lundman, 2004) .

De uttagna meningsenheterna kondenserades och kodades med avseende på 

meningsinnehåll för att skapa och identifiera kategorier som kunde beskriva 

ambulanssjuksköterskors upplevelser av möten med närstående i prehospitala situationer. 

Meningsenheterna kondenserades utan att den underliggande meningen förlorades. Därefter 

använde vi de kondenserade meningsenheterna för att få en överblick av innehållet i texten. 

De sex intervjuerna resulterade i 476 kondenserade meningsenheter som stegvis 

grupperades med hjälp av fem övergripande koder. Exempel på kod var ”positiv känsla i 

mötet med närstående”. Alla koders innehåll jämfördes under analysens gång utifrån 

likheter och olikheter. Det som fanns under varje kod kunde sedan stegvis sorteras in i 

preliminära kategorier. Ovanstående kod ”positiv känsla i mötet med närstående” blev 

därmed 30 preliminära kategorier varav ”Att känna uppskattning i mötet med närstående” 
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och ”Att närstående upplever trygghet” var två av dessa. De preliminära kategorierna 

jämfördes, fördjupades, nyanserades och sammanfördes i ytterligare steg till färre bredare 

kategorier baserat på innehåll. Denna process upprepades tills inga flera sammanslagningar 

var möjligt. Analysarbetet resulterade i fem slutkategorier med tillhörande underkategorier 

vilka beskrev deltagarnas upplevelser av möten med närstående i prehospitala situationer. I 

dessa fem slutkategorier kunde sedan ett latent underliggande tema tolkas (jmf. Polit & 

Beck, 2004, p. 578). 

Etiska överväganden

Enhetscheferna vid tre ambulansenheter i Norrbotten godkände att studien genomfördes vid 

deras enheter. De fick via personlig kontakt av oss information angående studiens syfte. 

Utifrån angivna inklussionskriterier gav de vår skriftliga förfrågan till 16 

ambulanssjuksköterskor som uppfyllde inklussionskriterierna. Brevet innehöll skriftligt 

information angående syfte, frivillighet att delta, rätt att avbryta sin medverkan, hur de 

blivit uttagna samt konfidentiell hantering av intervjumaterialet. Innan intervjuerna började 

tog vi upp dessa aspekter muntligen (jmf. Polit & Beck, 2004, p. 151). Allteftersom vi fick 

skriftliga svar kontaktades de presumtiva deltagarna via telefon. Deltagarna fick själva 

besluta om de ville läsa igenom den färdiga, ordagranna utskriften av intervjun före vi 

påbörjade bearbetning av texterna. Samtliga deltagarna avböjde detta. Studien har godkänts 

av etisk kommitté vid Luleå tekniska universitet.

Då vi insåg att intervjuer kunde väcka minnen och känslor hade vi efter varje intervju ett 

samtalt om det sagda i intervjun. I detta skede var vi extra lyhörda för känslor som 

eventuellt behövde ventileras. Samtliga deltagare har suttit kvar en stund efter intervjun och 

pratat igenom det som sagts utifrån det som varit jobbigt att påminna sig, episoder som gått 

dåligt enligt informanternas värdering, likväl som episoder som hade gjort informanterna 

tillfredställda. De eventuella olägenheter som deltagarna utsattes för bedömdes 

kompenseras av nyttan med studien (jmf. Polit & Beck, 2004, pp. 150-152). 
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RESULTAT

Analysen resulterade i ett övergripande tema samt fem kategorier och 15 underkategorier 

(tabell 1) som presenteras i texten nedan och illustreras med citat ur intervjuerna. 

Tabell 1. Tema med översikt över kategorier (n=5) och underkategorier(n= 15) 

Tema: Professionell kompetensutveckling vilar på en bas av personlig utveckling

Kategorier Personlig
kunskap
insikt och 
erfarenhet

Mötas i
stimulerande
anda

Stödjande 
möten

Frustration 
och 
otillräcklighet

Bearbeta och 
avsluta 
mötet 
mentalt

                                                                                                  

Under-
Kategorier

Närstående
reagerar 
olika på 
kriser

Förstå 
situationen 
och hantera 
den

Kunskap,
rutin och 
erfarenhet 
utvecklas

Vårda för 
närstående
och ens egen 
skull

Stimulans
och 
uppskattning

Att räcka till

Ge av sig 
själv

Ambulans-
sjuksköterskor 
som stöd

Närstående 
som stöd

Att få veta 
stärker 

Att inte 
hinna med 
och räcka till

Närstående 
som 
störnings-
moment

Emotionell 
påfrestning

Må dåligt 
och fundera

Avsluta med 
eller utan 
bearbetning
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Professionell kompetensutveckling vilar på en bas av personlig utveckling

Resultatet av kategoriseringen visade att professionell kompetensutveckling tycktes vila på 

en bas av personlig utveckling. Utifrån sina upplevelser utvecklade ambulanssjuksköterskor

en personlig utveckling i möten med närstående. Denna personliga utveckling tycktes i 

detta sammanhang både vara en förutsättning för att ambulanssjuksköterskor skulle kunna 

förstå de närstående som de mötte i prehospitala situationer och för att kunna utveckla 

insikter sin egen kompetens och dess begränsningar. Personlig utveckling och insikt om 

detta gav förutsättningar för professionell kompetensutveckling. 

Personlig kunskap, insikt och erfarenhet

Att möta närstående i prehospitala situationer ställde stora krav på deltagarna. Närstående 

befann sig i en krissituation och reagerade olika beroende på vilken bakgrund de hade. 

Deltagarna beskrev vikten av kunskap i krishantering men samtliga menade att erfarenhet, 

empati och personlig utveckling är något som var svårt att tillgodogöra sig teoretisk. Dessa 

kunskaper kom med personlig utveckling. De fyra underkategorierna beskrev hur personlig 

insikt och professionell erfarenhet utvecklade ambulanssjuksköterskornas förmåga till att 

möta närstående prehospitalt över tid. 

Närstående reagerar olika på kriser

Deltagare beskrev att de kunde möta olika reaktioner hos närstående prehospitalt. Vissa 

visade inte känslor och upplevde att fysisk kontakt var besvärande. Andra kunde reagera 

med frustration och aggression likväl som lugn och upprymdhet. De flesta deltagarna var 

medvetna om att närståendes reaktioner inte var riktade mot dem personligen. De hade fått 

insikt och förståelse för att närstående kunde reagera på olika sätt, att det var naturliga 

reaktioner utifrån den akuta situationen som närstående befann sig i. De beskrev att 

närstående upplevde en personlig krissituation och därför var varje bemötande unikt och 

speciellt. 

” Ja, genom livet, det är förståelsen för att alla reaktioner är okey. Skrattar 
dom när någon har dött eller blir dom förbannade när någon har dött så är
det helt okey. Det är inte riktat till mig personligen.”

”För det har vi bemötts av, ilska, men det är inte oss dom är arga på. Det är en 
naturlig reaktion. En naturlig reaktion, spännvidden är så stor på hur dom kan 
reagera. Det har man lärt sig. Det får man inte ta personligt heller.”
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Mötet med närstående avslutades oftast helt naturligt på akutmottagningen. Samtliga 

deltagare förklarade att det var få närstående som hade behov att träffa ambulanspersonal 

efter ankomsten till sjukhus, men att det var viktigt att närstående förstod att möjligheten 

fanns.

Förstå situationen och hantera den 

Samtliga deltagare beskrev att de använde sin erfarenhet till att förstå och till att kunna 

tolka närståendes behov. Det grundläggande var att våga lyssna och vara sig själv. Det 

räckte ofta med att bara finnas där som stöd, ta ett steg tillbaka och låta närstående ta den

första kontakten. Ibland krävdes det att kunna åsidosätta sina egna värderingar och 

respektera andras. Vissa kulturer har andra normer och det gäller att vara öppen i sitt 

förhållningssätt i möten med personer från andra kulturer. För att kunna bemöta närstående 

i en stressituation krävdes förståelse för att kunna läsa av situationen och leva sig in den 

andres situation. Närståendes behov och reaktioner måste bemötas med allvar och respekt. 

Närstående var i behov av information; de ville ibland veta hur det stod till med deras 

anhöriga och vara delaktiga men detta kunde innebära att ett svårt beslut togs då det primära 

ansvaret var gentemot patientens omedelbara vårdbehov. Närståendes behov fick ibland stå 

tillbaka i akuta situationer. En deltagare menade att det inte gick att ta alla möten personligt

för att kunna hantera alla möten med närstående. 

”…jo, jag kan förklara tio gånger, tjugo gånger om det hjälper och om det
inte fungerar så avvisar man dem från platsen, det är tyvärr så det är, det är
för stressande för oss och för patienten….”

”Man lever sig in i hur den andre mår men att man inte, hur ska jag förklara
det…..man sörjer inte med dem men man lider med dem, mer så. För om du 
sörjer med dem då orkar du inte med det här jobbet på det sättet.”

Kunskap, rutin och erfarenhet utvecklas

Samtliga deltagare beskrev att bemötandet av närstående var en kombination av kunskap 

och livserfarenhet. Det krävdes förståelse och djup empatisk grund i mötet. Detta tog tid att 

utveckla och den egna livserfarenheten påverkade bemötandet av närstående prehospitalt. 

Kunskaper i krishantering kunde underlätta förståelsen och därmed bemötandet. Detta 
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underlättade för att rent intellektuellt kunna förstå reaktioner som kunde verka frustrerande i 

den akuta situationen. Empati, livserfarenhet och social kompetens utvecklade deltagarna 

med tiden. De tog tid att kunna se helheten i mötet och erfarenhet för att kunna förstå. 

Mötet berodde på i vilket skeende i livet, som deltagarna själva befann sig i. Synen och 

därmed bemötandet förändrades med tiden allteftersom det gick att relatera till egna 

erfarenheter.

” Jag skulle vilja säga larmen i sig lär mig inte just det här med anhöriga
så mycket utan jag tror att det är livet i det stora hela som man reflekterar
över och tar med sig saker.”

Att vara oerfaren i mötet med närstående kunde vara svårt och skrämmande, men synen på 

mötet med närstående förändrades med tiden. Några deltagare upplevde att livserfarenheten 

hade gjort dem mer påverkbara, framför allt när det var barn inblandade i den prehospitala 

situationen. Faktum var, att vissa möten berörde mer och krävde känslomässiga 

engagemang, som gav minnen för hela livet. En deltagare upplevde att situationer som 

berörde känslomässigt var färre nu eftersom insikten och erfarenheten lärt deltagaren att 

leva med och acceptera livets gång.

” Jag är inte rädd att möta anhöriga som jag var från början när jag var
oerfaren och man visste inte vad man skulle säga….det är jätteskönt för
mig att kunna möta de anhöriga nu och även jag tror att det även är skönt
för dom.”

Vårda för närstående och ens egen skull

Flera deltagare beskrev att erfarenhet hade gett insikt och förståelse för att det fanns 

tillfällen då de vårdade för att närstående skulle få ro i själen. De beskrev att hade utfört 

vård fast det egentligen var utsiktslöst, för att visa och tydliggöra för närstående att allt hade 

gjorts för att rädda den nära och kära. Detta var ett sätt ge bevis till närstående att all 

tillgänglig vård hade getts, men även ett sätt att ge sig själv bevis på att allt gjordes, att ha 

rent samvete. 

” Då har man gjort allt. Man kan liksom försvara sig med det. Och ibland
kan det ju vara skönt för föräldrarna att man gjort någonting i alla fall, att 
dom sett att man provat på så att dom inte ska tänka, visst var det verkligen,
tänk om dom gjort nåt så kanske det hade kunna gå…” 
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Mötas i stimulerande anda

Att möta närstående prehospitalt upplevdes av deltagarna som tacksamt och stimulerande. 

Detta bemötande gjorde att deltagarna kände sig uppskattade och ville ge av sig själv i 

mötet. De tre underkategorierna beskriver den positiva andan som deltagarna upplevde i 

möten med närstående prehospitalt.   

Stimulans och uppskattning

Deltagare upplevde att mötet med närstående prehospitalt var tacksamt eftersom det innebar 

att de fick ett omedelbart kvitto på bemötandet. Det märktes direkt om de hade gjort något 

bra eller dåligt. Samtliga deltagare mötte vanligen uppskattning och tacksamhet. Mötet med 

närstående var nästan alltid stimulerande. Känslan av att rätt beslut togs i en svår situation 

menade deltagarna var viktig. Det gav en inre tillfredsställelse och bekräftelse på att det 

hade blivit en bra lösning för närstående. De upplevde att mötet med närstående var roligt 

och att alla möten var bra på något sätt. Det kändes bra att kunna göra närstående nöjda.

”Ofta är det det här att dom tackar, kände sig trygga eller sånt där. 
Jag har aldrig upplevt någon som har varit otrevlig”

”Det är bra att man känner att man kan göra någonting”

Att räcka till

Det beskrevs som positivt av deltagarna att uppleva att de hade haft tid för närstående. En 

deltagare menade att ett positiv möte innebar just att ha tid och prata. Det faktum att mötet 

med närstående var kort prehospitalt innebar att deltagarna endast träffade dem under en 

kort intensiv tidsperiod. Mötet med närstående bestod till stor del av tiden under själva 

transporten in till sjukhuset. Detta korta möte under transporten upplevdes som viktigt och 

givande. 

”Jag hade en föreläsare som sa en gång att, hur akut det än är så har man 
alltid tid att ge några ord till anhöriga och det tycker jag var så himla tänkvärt 
för det går att göra två saker samtidig…” 
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Ge av sig själv  

Deltagare menade att det korta prehospitala mötet med närstående innebar att de orkade ge 

allt under den korta tiden. Det kändes tillfredställande att helt kunna fokusera på mötet och 

känna att de hade gjort ett bra jobb. De visste att de kunde göra en skillnad genom att 

engagera sig och bjuda på sig själv.

” Den korta tiden som man är med patienten och med anhöriga kan man ge
 200 % av sig själv hela tiden och sen får man lämna av patienten och så har
 man liksom gjort sitt jobb. Men då vet jag att jag gjort ett bra jobb för jag har
 kunnat ge allt under den här tiden.”

Stödjande möten

Närstående var stöd på olika sätt i prehospitala situationer. Stödet kunde vara riktat på olika 

sätt, till deltagarna, patienten likväl som till varandra. De tre underkategorierna beskriver de 

olika former av stöd som deltagare upplevt i mötet med närstående prehospitalt. 

Ambulanssjuksköterskor som stöd 

Deltagarna upplevde att närstående kände stöd och trygghet när de anlände till platsen. En 

deltagare utryckte att om de fanns möjlighet och tid så stannade de alltid kvar hos 

närstående tills situationen ordnat sig på annat sätt. En deltagare kände att det ofta räckte 

med att bara finnas där som stöd, att det var positivt om de närstående tröstade varandra. 

Det viktiga var att den närstående fick vara med någon, inte blev lämnad ensam i den svåra 

situationen. 

”…jag gjorde ingenting med mormorn min kollega gjorde det, det var ett
tvåbilslarm så vi var fyra stycken så jag tog tjejen på en gång jag mötte
henne i dörren sen så höll jag henne tre ja fyra timmar då…”

Närstående som stöd

Samtliga deltagare upplevde att närstående var ett stöd och tillgång på många sätt i den 

prehospitala situationen. Dels kunde de vara ett stöd för patienten då de ingav trygghet. 

Detta gällde speciellt då patienten var ett barn eller av annan anledning inte kunde föra sin 

egen talan. Vid sådana tillfällen var närståendes närvaro ett stort stöd för patienten under 

vård och transport. Närstående som var trygga skapade ett tryggt möte och det gynnade alla 

inblandade. Deltagare menade att detta även gav stöd till den som vårdade. Under 



15

transporten kunde en bra kontakt fås med den närstående och de upplevde närstående blev 

trygga av att få vara delaktiga. 

”…det är viktigt att anhöriga kan luta sig mot någon dom har förtroende för, 
någon annan anhörig eller någon nära för att vi är ju helt okända och kommer 
där och känner inte människan. Och det tror jag är positivt om man kan få dom att 
trösta varann, så finns man bara där som stöd vid frågor också tar man ett steg 
bakåt då alla är samlade och så får de sedan sörja med varann och har dom då 
frågor så kan man svara på det.”

Att få veta stärker  

Deltagare menade att information är ett sätt att skapa trygghet. De upplevde att närstående 

ville kunna förstå vad som hänt och vad som planerades och gjordes med deras nära. 

Deltagarna menade att närstående kände sig säkra vid tydlig information. De kunde då 

förstå och acceptera beslut som togs och de kände sig delaktiga i den närståendes vård. Det 

var viktigt att vara ärlig i sin information och prata till den närstående på ett språk som de 

förstod. En deltagare menade att även barn kunde vara närstående och i behov av 

information om vad som hände och det var lätt att glömma bort dem. 

”Jag brukar vara ärlig i kommunikationen och säga att det här är jätte allvarligt 
och nu måste vi åka in till sjukhuset fort och sådär, och då förstår dom ju att man 
inte har tid att engagera sig så hårt i dom”

Men deltagare menade även att närstående gav värdefull information. De försökte alltid ta 

med närstående i ambulansen om det var möjligt.  

Frustration och otillräcklighet

Hos samtliga deltagare framkom känslor av frustration och otillräcklighet i möten med 

närstående prehospitalt. Deltagarna pratade ofta och mycket om dessa upplevelser i 

intervjuerna och det var märkbart något som samtliga deltagare drabbats av vid flertalet 

tillfällen. Upplevelserna beskrivs i nedanstående underkategorierna.

Att inte hinna med och räcka till 

Att inte hinna med närstående var en frustration och känsla av otillräcklighet som 

genomsyrade samtliga intervjuer. Deltagarna menade att det var ofta, som de kände att de 
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inte räckte till för de närstående, tiden fanns bara för patienten. I dessa situationer var 

ambulanssjuksköterskor tvingade att ”prioritera bort” närståendes behov av 

uppmärksamhet, trots att dessa behövde stöd. En informant uttrycker otillräckligheten så 

här:

”Många gånger är vi ju bara två och när vi hamnar i någon svår situation,
 typ ett hjärtstopp eller där dom är kritiskt sjuka då har vi inte tid med
 anhöriga och ett sånt möte är jättesvårt”

Deltagare uttryckte frustration över att ibland behöva lämna över närstående till någon 

annan på platsen för att de själva behövde engagera sig i patienten. De menade att 

frustrationen låg i att försöka förstå och ta närstående på allvar men att inte lyckas därför att 

närstående i tidigare skede blivit förbisedda av vårdpersonal i vården, vilket skapade en 

frustrerande situation för deltagare genom att närstående då ifrågasatte allt som gjordes.

Närstående som störningsmoment

Deltagare upplevde närstående som frustrerande, när de var jättestressande och otrevliga i 

chockfasen. Att närstående var upprörda, oroliga och i vissa fall kunde verka ointresserade 

upplevdes också som frustrerande. En av deltagarna beskrev frustrationen och 

otillräckligheten som att försöka arbeta professionellt med en patient men att av närstående

bli behandlad som outbildad personal där bara en doktor kan hjälpa deras närstående.

”…i folks ögon är det fortfarande larmet går som gäller, alltså
outbildade ambulanssjukvårdare som ger transport”

Deltagare menade att närstående kunde vara ett hinder genom att försöka lägga sig i 

behandling av patienten eller att de uppträdde stökigt. De beskrev att vissa möten med 

närstående blev frustrerande när de måste fatta professionella beslut om att närstående inte 

klarade av att hantera situationen och därför måste avvisas från platsen. Det kunde också 

vara en situation då närstående var för stökiga och därför inte fick följa med patienten i 

ambulansen. En deltagare menade att de behövde avvisa närstående ibland, för att de var 

stressande för personalen och för patienten.
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Emotionell påfrestning

Upplevelser av frustration och otillräcklighet framkom hos deltagarna i fall där barn eller 

ungdomar varit närstående. En informant menade att frustrationen var svår när barn var den 

närstående och situationen krävde att ambulanssjuksköterskan behövde ta hand om barn 

som mist föräldrarna på platsen. En annan menade att det ibland var att utsättas för makabra 

situationer där barn är inblandade. Vissa prehospitala situationer blev frustrerande därför att 

deltagare upplevde en oro både för patienten men också för anhörig.

”Det var väldigt makabert det att se ett levande barn sitta i famnen på
sin döda mamma”

”Alltså, det är ju frustrerande….. för då är man ju orolig både för kvinnans
 liv, som man visste liksom att man har inte så mycket tid att spela på, 
och så barnet också”

Deltagare beskrev att hot och våld från närstående skapade känslor av frustration. De 

menade att mötet med närstående kunde vara aggressivt när alkohol var inblandat. En 

deltagare pratar om känslor av osäkerhet och hotfullhet i möten med närstående. 

”..på en del ställen kan det ju vara riktigt hotfullt och, jag menar,
då är det ju bara att kontakta polisen, man ska ju inte gå in i en
situation där man känner sig hotad”

Bearbeta och avsluta mötet mentalt

Samtliga deltagare menade att behov av att bearbeta och avsluta mötet mentalt med 

närstående upplevdes som viktigt. Utifrån intervjuerna framkom det att behoven för detta

varierade från deltagare till deltagare och att det skedde i olika former. Underkategorierna 

nedan beskriver upplevelserna.

Må dåligt och fundera

Deltagarna pratade om att de ibland stoppade undan upplevelser av att möta närstående. En 

menade att det kanske skedde omedvetet. En annan menade att personal kunde må dåligt av 

mötet. Möten med närstående efter ett avslutat omhändertagande av deras närstående kunde 

även upplevas som ifrågasättande, provocerande och frustrerande. Dessa möten kunde 

orsaka funderingar. Att inte veta hur det gick för närstående var också situationer som 

skapade funderingar hos deltagare. Tankar som uppkom var att inte veta hur det gått för 
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närstående och att fundera på hur det gick sen, att tänka att vi gjorde allt och att fundera på 

hur närstående känner. En informant upplevde att enskilda händelser inte var jobbiga just då 

men att flera händelser tillsammans gjorde att känslor svämmade över och blev något att 

fundera över efteråt. 

”….men, blir jag knäpp av det här….kommer jag att 
sitta och yla i skogen om några år?”

Avsluta med eller utan bearbetning

De flesta upplevelser av att möta närstående behövde bearbetas mer eller mindre. Bland 

deltagarna fanns det två sätt att bearbeta händelser; debriefing eller utan debriefing. Att 

samtala, debriefa var något som samtliga deltagare upplevde som positivt. Däremot 

varierade metoden för samtal beroende på vad man varit med om. Deltagare menar att det 

fanns större behov av att prata efteråt, när mötet med den närstående varit ett barn. Flera 

beskrev att det var viktigt att ha samtal för att inte stoppa undan händelsen med närstående

och att samtalet kunde innebära att sitta och prata om upplevelsen som inte kändes bra med 

sin kollega.

”….om man jämför, allt som man har med sig i bagaget, tragedier och
tråkiga saker, som med att städa ett rum. Om man aldrig städar undan 
så till slut så kommer socialen och tar hand om en och städar upp det och 
det är samma med alla upplevelser, man måste liksom prata om det.”

Några deltagare uttryckte att i vissa möten med närstående fanns inte behovet av debriefing 

i större grupp utan samtal med kollega räckte för att bearbeta mötet. Det var också viktigt 

att kunna lämna upplevelser av möten med närstående på jobbet och att avsluta negativa 

känslor på plats och inte ta med sig känslor hem i form av ilska.

Diskussion

Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av möten med 

närstående i prehospitala situationer. Vi valde en tematisk, kvalitativ innehållsanalys 

inspirerad av Downe - Wamboldt (2002) och Polit och Beck (2004, p. 578).  Kategorierna 

var Personlig kunskap, insikt och erfarenhet, Mötas i stimulerande anda, Stödjande möten, 

Frustration och otillräcklighet, Bearbeta och avsluta mötet mentalt. Den underliggande 
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meningen i dessa kategorier kunde sammanföras i temat: Professionell 

kompetensutveckling vilar på en bas av personlig utveckling. 

Resultatet visade att deltagarna upplevde att personlig insikt och erfarenhet utvecklades 

över tid med avseende på möten med närstående prehospitalt. Socorro, Tolson och Fleming, 

(2001) påpekar att det är svårt att komma till insikt om egna begränsningar gällande 

kunskap och erfarenhet, och att det kräver tid och praktisk erfarenhet.  Dessa författare 

menar att när det är svår att möta närstående så undviks de av brist på mod. Det krävs 

livserfarenhet för att våga möta. Egna reaktioner begränsar kapaciteten i mötet.

Av resultatet i vår studie framgick att närhet krävde engagemang och det var jobbigt. 

Deltagare utvecklade personlig erfarenhet i möten med anhöriga. När deltagarna hade lärt 

sig att acceptera och förstå sina egna begränsningar var det ett sätt att utvecklas. Benner, 

Tanner och Chesla (1996) menar att skicklig yrkesutövning kännetecknas av en ökad 

förmåga att identifiera hela mönster, en känsla för vilka aspekter i en situation som är 

relevanta. De förklarar att professionalism bygger på att gå från novis till expert och att 

detta är en dramatisk process. Dessa författare framhåller att en person måste utvecklas 

själv för att kompetensutvecklas. Ingen teori kan ange riktlinjer för hur sjuksköterskor ska 

förhålla sig i specifika situationen. Genom sina erfarenheter av patienter i liknande 

situationer kan sjuksköterskan vidare hjälpa anhöriga i nästa situation. Erfarenhet syftar på 

förmåga att ändra uppfattning, nyansera eller förändra förutfattade meningar. Erfarenhet 

innebär att faktiskt förstår helheten av den situation man är i (pp. 31-33, 186, 283). 

Ambulanssjuksköterskor kan teoretiskt inhämta kunskaper i praktiskt omhändertagande och 

uppnå kompetens och trygghet till att utföra det de ska göra enligt gällande 

behandlingsriktlinjer som finns i respektive landsting.  Resultatet i denna studie visade att 

deltagarna ansåg att det krävdes mer än bara teoretisk kunskap för att uppnå professionell 

kompetens och trygghet i möten med närstående. Det krävdes personlig erfarenhet och 

utveckling vilket inte går att läsa sig till. Tudor – Sandahl (1990, s. 111-112) menar att 

mognad inte kommer gratis. Mognad är inget som vi ständigt ”är” utan i bästa fall något 

som vi håller på att ”bli”. Att mogna är ett livsprojekt. Mognad är ett relativt, och ibland 

alltför flyktigt tillstånd. Ju mognare en person blir, desto mer vill den personen växa utöver 

sin egen intressesfär och omfatta omtankar om andra. En aspekt av mognad är att bejaka 

och respektera de egna behoven, samtidigt som det behövs förmåga att kunna sätta dessa åt 
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sidan för att ge plats åt andras behov. Benner, Tanner och Chesla (1996, p. 216) menar att 

vissa sjuksköterskor aldrig når den personliga insikten och utvecklingen. Utifrån detta 

påstående finns det anledning att reflektera över vad det kan innebära för en närstående i ett 

utsatt läge att möta en ambulanssjuksköterska som inte har uppnått denna personliga insikt 

och genomgått den utveckling som krävs av en ambulanssjuksköterska. 

I kategorin möten ger stöd beskrev deltagare vikten av information i möten med närstående 

i prehospitala situationer. Studier visar att vikten av ärlig, konkret information som de 

anhöriga förstår är en grundpelare för att uppnå ett förtroende mellan sjuksköterska och 

anhörig. Detta ger i sin tur förutsättningar för att anhöriga ska kunna ta till sig och bearbeta 

ytterligare information (Engström & Söderberg, 2004; Suserud, 2005). Sellman (2006) 

menar att vara trovärdig i sin information grundas på tillit. Moesmand och Kjollestad 

(1998) visar att information är svårt. En närstående som är med i en akut situation har inte 

hunnit förbereda sig och då blir det en psykisk stress och traumatisk kris som kan yttra sig i 

krisreaktioner. För att kunna bemöta dessa människor så krävs det erfarenhet av att kunna 

ge korrekt information på ett sätt som anpassas för varje person och situation, för att kunna 

ge den närstående möjligheten att upprätthålla personlig kontroll och autonomi (pp. 121-

154). Information är en viktig del i möten med närstående i prehospitala situationer och 

grundar sig på att kunna läsa av behovet hos den närstående. Vi menar att behovet av 

information i dessa situationer handlar för närstående om att få veta vad som pågår, 

planeras och vad som kan göras, så att den enskilda personen kan förstå och bearbeta 

situationen.

I resultatet av denna studie beskriver alla deltagare att de har upplevt frustration och 

otillräcklighet i mötet med närstående prehospitalt vid flertalet tillfällen. Regehr (2005) 

visar att ambulanssjuksköterskors möten i prehospitala situationer påverkar det sociala livet 

för dem. Det kan leda till att ambulanssjuksköterskors närstående påverkas genom 

familjekonflikter och social isolering. Närstående till ambulanssjuksköterskor upplever att

ambulanssjuksköterskor kan drabbas av emotionell utmattning och posttraumatiskt 

stressyndrom. Cullberg (2006) påpekar att sjukvårdspersonal kan få svårigheter att hålla 

professionell distans. Den psykiska påfrestningen i arbetet kan bli långt mer än man 

rimligen kan vara förberedd på (s. 186). Den kan leda till en varaktig 

personlighetsförändring till följd av en katastrofhändelse, Post Traumatisk Stress Disorder; 

PTSD. Det är en varaktig eller bestående förändring i personligheten som kan yttra sig i 
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social tillbakadragenhet, känsla av tomhet och hopplöshet (s. 205). Suserud (2002) menar 

att allt fler sjuksköterskor drabbas av posttraumatisk stress. Regehr (2005) visar dock att 

många ambulanssjuksköterskor med tiden lär sig att hantera stressen. 

Antonovsky (2003) menar att vi har olika motståndskraft mot stress som bygger på känslan 

av sammanhang; KASAM. Med det menar han den omfattning i vilken vi upplever tillvaron 

som meningsfull, begriplig och hanterbar. Meningsfull belyser vikten att vara delaktig i de 

processer som skapar personens öde och dagliga erfarenheter. Begriplighet syftar på i 

vilken utsträckning personen upplever inre och yttre krav som förnuftsmässigt gripbara. 

Hanterbarheten förutsätter förståelse för att finna resurser och möta de krav som ställs (s. 

38, 39, 44). Vi fann i vår studie att ambulanssjuksköterskor bearbetade mötet med 

närstående på olika sätt. Känsla av sammanhang ger ambulanssjuksköterskor strategier

inom sig själv för att kunna hantera yttre och inre krav. Att få en begriplighet, en förståelse 

och att på så sätt uppleva yttre och inre krav som gripbara och rimliga utifrån sina egna 

resurser. 

Flera studier bekräftar sambandet mellan känslor av frustration och otillräcklighet och 

emotionell utmattning och posttraumatiska stressyndrom (Cullberg, 2006; Regehr, 2005; 

Jonsson & Segesten, 2003; Myhrvold, 2006). I vår studie framkom inte detta samband, 

vilket kan bero på frivilligheten i att delta i studien, Vi antar att en ambulanssjuksköterska 

som besväras av PTSD inte känner sig motiverad till att delta i en studie, som har till syfte 

att beskriva en del av det som förmodligen bidragit till PTSD. 

I resultatet av denna studie menade deltagare att behovet av att bearbeta möten med 

närstående var viktigt och att det kan ske på olika sätt. Liknande resultat framgår i andra 

studier (Jonsson & Segersten, 2003; Suserud, 2005; Regehr, 2005), där sjuksköterskor 

uttrycker behov att kollegor emellan prata om kontakter med närstående och de upplevelser 

som de bär med sig från dessa möten. Reflektion är en metod för sjuksköterskor att uppnå 

förståelse för upplevelser av möten med närstående. Sådan kunskap bidrar till förbättrad 

omvårdnad av patienter och deras närstående (Engström & Söderberg, 2007b). 

Professionell utveckling bygger på teoretisk kunskap, yrkesspecifika färdigheter och 

personlig kompetens. I allt mänskligt samspel är personlig kompetens viktig, i mötet tar vi 

del i den andres liv samtidigt som det blir en del av oss (Skau, 1999, p. 12). Vår studie 
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visade att ambulanssjuksköterskor bearbetade mötet med närstående på olika sätt, och att 

mötet kunde innebära känslor av otillräcklighet. Skau (1999) menar att trots goda 

intentioner och hög målsättning kan känslor av otillräcklighet leda till inre konflikter. Det 

tar tid att utveckla professionell kompetens som ger en djupare förståelse och den reflektion

som krävs för att kunna tillägna sig nya strategier och handlingsalternativ. När situationen 

upplevdes otillfredsställande och svår att bearbeta kan personen reflektera över vad som var 

orsaken till det, vad man kunde ha gjort annorlunda och om något går att förändra inför 

kommande liknade situationer. Reflektion kan ske individuellt, med kollegor eller i grupp. 

Att kunna reflektera samt utveckla nya alternativa erfarenheter är ett sätt att utvecklas (pp. 

13, 32, 57, 60, 134, 148). 

I vår studie framgick att ambulanssjuksköterskor hade ett behov av samtal med samåkande 

kollega. I detta sammanhang är samarbetet avgörande viktigt. Det kräver att personerna 

kompletterar varandra, kan läsa av varandra och kan lita på varandra och för det krävs 

personlig utveckling för att uppnå professionalism i sin kompetens. Suserud (2005) påpekar 

att ambulanssjuksköterskors samarbete är unikt därför att arbetssituationen prehospitalt 

ställer speciella krav i mötet med närstående. I vår studie framkom att när det prehospitala 

mötet är avslutat fanns tid och utrymme i den tomma transporten hem för spontana samtal 

kollegor emellan. Denna tid var viktig för deltagarnas bearbetning av möten med 

närstående. 

Cullberg (2006, s. 158) beskriver att det är viktigt att uttrycka sina känslor av sorg, smärta, 

skuld och aggressivitet. Det gör att krissymptom uppfattas som mindre onaturliga och mer 

förståeliga. Behovet av handledning och debriefing framkommer i Jonsson och Segestens

studie (2003). De visar att socialt stöd och möjligheter till debriefing för ambulanspersonal 

efter en stressfull händelse var viktigt för att minimera stress symptom. 

Metoddiskussion

Denna studie hade till syfte att beskriva ambulanssjuksköterskor upplevelser av möten med 

närstående i prehospitala situationer. Vi valde en tematisk, kvalitativ innehållsanalys, då vi 

ansåg att den var bäst lämpad att beskriva upplevelser som var syftet med studien. 

Avgörande för hur datainsamling i form av intervjuer blev var vår förförståelse för ämnet, 

grad av kunnighet, lyhördhet för det som sägs men även det som inte sägs med ord och 

empatisk förmåga (jmf. Kvale, 1997, s. 110-130). Som erfarna sjuksköterskor anser vi att vi 
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tränat lyhördhet för vad som sägs och övat vår empatiska förmåga i möten med patienter, 

närstående och kollegor. Före vi genomförde intervjuerna hade vi med hjälp av aktuell, 

vetenskaplig litteratur inom det specifika ämnet ökat vår förståelse detta, för att på så sätt 

kunna ge mening åt data och innebörd. Denna kunskap tillsammans med tidigare 

yrkeserfarenhet av möten med närstående bedömde vi vara god grund till att genomföra 

intervjuerna. 

Trovärdighet i kvalitativa studier kan påverkas av intervjuernas kvalitet. Det är intervjuns 

kvalitet som är avgörande, inte hur lång intervjun varat eller hur många som är intervjuade 

(jmf. Kvale, 2006, s. 110-130). Vi intervjuade sex ambulanssjuksköterskor med adekvat 

vidareutbildning och tre års erfarenhet av möten med närstående i prehospitala situationer. 

Vi upplevde att vi kunde uppnå ett förtroligt och tryggt klimat under intervjuerna. Detta 

beroende på att deltagarna själva fick möjlighet att välja tid och plats men även att vi hade 

träffats innan intervjutillfället i vår profession, vi var inte okända för varandra.  En brist i 

vår studie var att vi inte utförde en provintervju för utvärdering av vår intervjuteknik. Vi 

reflekterade tillsammans över hur vi under de sex intervjuerna utvecklades i vår 

intervjuteknik.  En styrka var att vi under intervjuerna var närvarande bägge två. En av oss 

utförde själva intervjun medan den andra var bisittare och kunde vid behov stötta upp samt 

styra tillbaka till syftet med studien. Vi kunde på detta sätt lära av varandras misstag för att 

få en bättre kvalitet vid nästa intervjutillfälle. Dock kan deltagare ha känt sig pressade av att 

vi var ”två mot en”, vilket vi i så fall inte noterade.

Vi ville fånga livsvärlden som perspektiv och valde därför en datainsamlingsmetod med en 

berättande ansats (Lindseth & Norberg, 2004) för att vid analysen kunna beskriva och tolka 

det sagda som utskriven text. För att stärka och illustrera de olika kategoriernas innehåll 

använde vi citat från originaltexten, vilket är ett trovärdigt att stärka beskrivningarna i 

kategorierna (jmf. Holloway & Wheeler, 2002, p. 274). Studiens styrka är det latenta, 

underliggande budskapet som tolkades till ett tema; som bedömdes knyta samman 

kategoriernas innehåll: Professionell kompetensutveckling vilar på en bas av personlig 

utveckling (jmf. Polit & Beck, 2004, p. 578). 

Denna innehållsanalys inspirerades av Downe - Wamboldt (1992) som har extern validitet 

som mål för att minimera risken för felkällor. Vi har, för att stärka trovärdigheten båda 

närvarat vid samtliga intervjutillfällen, men granskat de meningsbärande enheterna var för 
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sig för att sedan jämföra, ifrågasätta och diskutera resultatet tillsammans. Under hela 

analys- och tolkningsprocessen fördes diskussioner med handledaren som bidrog till 

ytterligare reflektioner över stegen i analysen och formulerandet av resultat. Holloway och 

Wheeler (2002) menar att resultatet begränsas pga att överförbarheten i kvalitativa studier 

kan ifrågasättas. Resultatet kan inte generaliseras statiskt men bör kunna ge en ökad 

förståelse för ambulanssjuksköterskor upplevelser av mötet med närstående i prehospitala 

situationer. Studiens förtjänst kan även vara att resultatet kan vara överförbart till andra 

områden inom hälso - och sjukvård, som berör akuta situationer och möjligen till andra 

yrkesgrupper som arbetar under liknade förhållanden som t.ex. polis och räddningstjänst. 

Vi insåg att det fanns ett begränsat antal studier som belyser ambulanssjuksköterskors 

upplevelser av mötet med närstående i prehospital situationer.  Detta kan bero på den 

relativt nya och förändrade yrkesidentitet som ambulanssjuksköterskor fått de sista åren. 

För att få en vidare förståelse och ett helhetsperspektiv av upplevelsen anser vi att även 

andra upplevelser måste belysas. Forskning där närstående som deltagare beskriver 

upplevelsen av mötet med ambulanssjuksköterskor skulle vara ett nödvändigt komplement, 

liksom studier där ambulanssjuksköterskors upplevelser jämförs med närståendes 

upplevelser av mötet.  Intressanta aspekter vore även att jämföra upplevelser av möten med 

närstående i prehospital situationer i olika delar av landet. Vi utförde vår studie i norra 

Sverige, i relativt små städer. Det som kan påverka upplevelserna av möten med närstående

i vår del av landet kan vara att ambulanssjuksköterskor känner den närstående eller att de 

möts i privata sammanhang, som ofta är fallet på små orter. Ytterligare bidrag till eventuella 

skillnader i upplevser i detta sammanhang, kan vara långa transportsträckor, kyla, mörker 

och svåra vägförhållanden.  

Slutsatser 

Ambulanssjuksköterskor befinner sig i en unik situation i möten med närstående 

prehospitalt. Det ställs stora krav i dessa möten, krav ifrån närstående och patienter som 

ambulanssjuksköterskan förväntas uppfylla. Utifrån temat i vårt resultat; ”Professionell 

kompetensutveckling vilar på en bas av personlig utveckling”, bör ambulanssjuksköterskor 

erbjudas handledning kontinuerligt under sin karriär. Detta för att få optimala 

förutsättningar för att kontinuerligt få personliga insikter och därmed goda förutsättningar 

att utveckla professionell kompetens. Första bemötandet med närstående är viktigt eftersom 

ambulanssjuksköterskan inte kan ” välja bort sig själv”. Mötet betyder så enormt mycket för 
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närstående, som är i beroendeställning. Därför krävs det att ambulanssjuksköterskan har en 

förståelse och insikt om dessa möten, för att kunna bemöta och hantera de stora krav som 

ställs vid möten med närstående prehospitalt.

Who will do the hard thing?

Those who can.

Who will do the impossible thing?

Those who care.

Japanskt ordspråk
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Bilaga 1.

Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt

Ambulanssjuksköterskors omhändertagande prehospitalt innebär många gånger möten med 
närstående i svåra, akuta situationer som kräver snabba beslut och handlingar. Eftersom 
ambulanssjuksköterskor oftast möter närstående, samtidigt med personer som kräver akuta 
insatser är det viktigt att få ta del av deras upplevelser av dessa möten.

Syftet med denna studie är att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av möten med 
närstående i prehospitala situationer. Vi inbjuder dig att delge oss båda samtidigt dina 
erfarenheter av möten med närstående i prehospital omvårdnad i en bandinspelad, 
individuell intervju som kommer att ta 30-60 minuter. Du väljer själv var du vill bli 
intervjuad.  

Enhetscheferna vid ambulansstationen har utifrån studiens inklussionskriterier; 
vidareutbildad sjuksköterska med erfarenhet av ambulanssjukvård i minst tre år, 
vidarebefordrat vår förfrågan om deltagande till dig. Studien bygger på att du frivilligt 
väljer att delta. Du kan välja att avsluta deltagandet när helst du önskar utan att uppge skäl.

Intervjuerna kommer att skrivas ut ordagrant till text och analyseras av forskarna och efter 
studiens godkännande raderas banden. Varken din eller någon annans identitet registreras. 
Den färdiga studien kommer att presenteras som en magisteruppsats på Luleå Tekniska 
Universitet, Institutionen för Hälsovetenskap (www.hv.ltu.se) under länkarna: bibliotek –
universitetets publikationer – D-uppsats. 

Om du godkänner att vi tar kontakt med dig, så skickar du in svarskuvertet till oss inom 10 
dagar. Om du väljer att inte delta makulerar du svarskuvertet. När du svarat kommer vi att 
ta kontakt med dig per telefon för att komma överens om tid och plats för intervjun. Om du 
vill ha mer information om studien är du välkommen att kontakta någon av nedanstående 
personer.

Karin Enander        Maria Larsson                 Handledare:
Leg sjuksköterska         Leg sjuksköterska                           Terttu Häggström
Studerande, spec Ambulans        Studerande, spec Ambulans             Leg sjuksköterska, PhD,     
Institutionen för hälsovetenskap         Institutionen för hälsovetenskap     universitetslektor    
Avdelningen för omvårdnad         Avdelningen för omvårdnad           Institutionen för hälsovetenskap                                                                                                                         
Luleå tekniska universitet         Luleå tekniska universitet               Avdelningen för omvårdnad                                                                                                                                       
070-3468997         070-3650657             Luleå tekniska universitet
berkar-9@student.ltu.se         marlaj-3@student.ltu.se             0920-491000

                                      Terttu.Haggstrom@ltu.se
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Bilaga 2.

Svarstalong om deltagande i intervjustudie

Jag ger mitt informerande samtycke till att delta i forskningsstudien om 
ambulanssjuksköterskors upplevelser av möten med närstående i prehospitala situationer
och ger projektledarna tillåtelse att ta kontakt med mig för planering av eventuell intervju. 
Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst och utan att ange 
skäl kan avbryta mitt deltagande. 

Skicka in svarstalongen senast 10 dagar efter mottagandet av brevet i medföljande 
frankerat och adresserat svarskuvert. 

Namnunderskrift: …………………………….

Namnförtydligande: …………………………..

Telefonnummer för personlig kontakt av forskarna: ………………………….. 


