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Abstrakt 

Forskning har visat att patienter som tidigare vårdats inom ambulanssjukvården har varit 

nöjda med ambulanspersonalens omhändertagande och kunskap. Ambulanspersonal ansåg att 

det var viktigt att informera utifrån patientens kunskapsnivå samt bygga upp en relation för att 

kunna inge en känsla av trygghet. Det är viktigt att patienten ska kunna känna sig 

tillfredsställd med den vård som förmedlats oberoende av resans längd in till 

akutmottagningen. Syftet med examensarbetet var att undersöka patientens tillfredsställelse av 

ambulanssjukvården vid långa respektive korta resor. En tvärsnittsstudie genomfördes genom 

att en modifierad form av enkäten MiniKUPP besvarades av patienter som åkt ambulans in till 

en akutmottagning i södra Sverige. De besvarade enkäterna analyserades med deskriptiv 

statistik och de öppna frågorna redovisades med en sammanfattning av svaren. Resultatet 

visar att patienterna var särskilt nöjda med ambulanspersonalens bemötande, engagemang 

samt förståelse för deras situation. Något som alla inte var helt tillfredsställda med i 

respektive patientgrupp var den smärtbehandling som tillhandahölls. Vad som också var 

likvärdigt inom båda grupperna var att patienterna upplevde att de till stor del hade möjlighet 

att delta i beslut som togs av ambulanspersonalen gällande deras vård. En stor andel patienter 

i båda grupperna upplevde deras fysiska hälsotillstånd som ganska dåligt vid ankomst till 

akutmottagningen. Det psykiska välbefinnandet upplevdes som ganska bra i båda grupperna. 

De flesta patienter var helt tillfredsställda med vården och omhändertagandet i ambulansen 

oberoende av hur lång restiden var. Väntetiden upplevdes generellt som kort både vad gällde 

ambulansens ankomsttid till patienten samt given bedömning och behandling. Patienters 

tillfredställelse gällande ambulanssjukvården skiljer sig inte i avseendet om 

ambulanstransporten är kortare än tio minuter eller längre än 30 minuter. 

 

Nyckelord: prehospital, patienttillfredsställelse, akutmottagning, ambulanspersonal 

tvärsnittsstudie, Mini-KUPP  
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1. Inledning 

En stor andel av de patienter som vårdats inom ambulanssjukvården har varit nöjda med den 

vård de erhållit och med den kompetens ambulanspersonalen utfört sina arbetsuppgifter. 

Patienter upplevde att ambulanspersonalen tog sig tid till att tillgodose deras behov och att 

personalen utförde vård och omvårdnad med god kvalitet under ambulanstransporten (Ekwall, 

Johansson & Wihlborg, 2011). Även om det prehospitala mötet många gånger är kort har ofta 

ambulansteamet möjlighet att etablera en god relation till patienten (Holmberg & Fagerberg, 

2010). Det är viktigt att patienten får känna sig tillfredsställd med den vård som 

ambulanspersonalen förmedlar oberoende av avstånd till sjukhus.  

2. Bakgrund 

I en studie (Ekwall et al., 2011) framkommer att patienten anser att ambulanspersonalen har 

god kunskap i vilken behandling som krävs vid olika sjukdomstillstånd och att personalen 

förklarar på vilket sätt procedurerna ska gå till med termer som är lättförståeliga. Resultatet i 

en annan svensk studie (Blomstedt, Johansson & Nilsson, 2013) visar att deltagare som hade 

kontakt med ambulanssjukvården, antingen som patient eller som närmast anhöriga, upplevde 

mötet som mycket bra eller bra. Endast sju personer av 296 tillfrågade ansåg att mötet var 

dåligt eller mycket dåligt. De flesta patienter valde det mest positiva svaret på frågorna. 

Patienterna hade förtroende för ambulanspersonalens kunskaper, förmåga att göra 

bedömningar och att ge läkemedel. Många av deltagarna i studien påpekade att det var viktigt 

att sjuksköterskan tog sig tid till att förstå och möta patientens behov. Även Ekwall et al. 

(2011) har visat att patienten upplevde en hög grad av psykisk och fysisk trygghet under 

vårdandet genom att personalen visade intresse och empati för bland annat dennes smärta, 

rädsla och ångest. Smärta är ett vanligt identifierat problem inom ambulanssjukvården och 

därför behövs vård i form av att hantera smärtproblem i flera patientomhändertaganden. Den 

grundläggande delen i ambulanspersonalens bedömning och behandling är att hitta en bra 

balans mellan omvårdnad och medicinska åtgärder beroende på patientens problem och 

förutsättningar (Berntsson & Hildingh, 2013). 

I en studie (Studnek, Fernandez, Vandeventer, Davis & Garvey, 2013) med 2741 deltagare 

där tillfredsställelse av ambulanssjukvården undersökts framkommer det att kvaliteten på den 

övergripande vården bedömdes som utmärkt av majoriteten (65,9 %) av patienterna. Det 

framkommer att 59,2 % av patienterna skattade sin smärtbehandling som utmärkt och av de 

patienter som skattade sin smärtbehandling som utmärkt skattade 79 % även den övergripande 
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vården som utmärkt. Detta kan jämföras med att endast 21 % av patienterna skattade den 

övergripande vården som utmärkt i de fall då de varit missnöjda med smärtbehandlingen. När 

patienterna bedömde ambulanspersonalen som utmärkt vad gällde att hjälpa till att ta kontroll 

över eller minska smärtan samt förklara tillhandahållna läkemedels effekt och potentiella 

biverkningar, sågs en större chans att de även bedömde den övergripande vården som utmärkt.  

I en kvalitativ studie (Togher, Davy  & Siriwardena, 2013) intervjuades ambulanspersonal 

avseende deras upplevelser av att vårda patienter i prehospital miljö i samband med misstänkt 

akut hjärtinfarkt, andra hjärtrelaterade tillstånd eller stroke. Personalen ansåg att det var 

viktigt att ge förklaringar anpassade till patientens kunskapsnivå samt bygga upp en relation 

för att kunna inge en känsla av trygghet. De ville att patienterna skulle veta vad som hände 

och kunna svara på deras frågor. Ambulanspersonal i studien erkände att de i en del stressade 

situationer inte alltid kommunicerade på ett bra sätt på grund av att det inte fanns tid. Ibland 

kunde de glömma att patienter som inte hade förmåga att tala ändå kunde höra, vilket 

medförde att de inte berättade vad de gjorde. De flesta av ambulanspersonalen ansåg att det 

var deras skyldighet att vara ärliga mot patienterna och att berätta vad för sjukdomstillstånd 

det kunde röra sig om ifall de visste detta medan några ansåg att det var läkarens uppgift att 

ställa diagnos och informera om denna. 

Tidigare forskning (Ahl, Hjälte, Johansson, Wireklint-Sundström, Jonsson & Suserud, 2005) 

visar att patienterna kände sig förtrogna i sina hem men så fort ambulansen anlände började 

känslan av eget ansvar förloras och en mer undergiven traditionell patientroll intogs. Miljön i 

ambulansen var obekant och där tappade många kontrollen helt. Flest antal patienter samt 

anhöriga i studien kände stort förtroende och tillit till ambulanspersonalen. De fick en känsla 

av lugn när personalen anlände. Denna grupp patienter var även nöjda med den behandling 

som gavs och kände en okritisk tacksamhet till personalen. Ambulanspersonal i studien 

beskriver att dessa patienter var omedvetna om den kunskap och erfarenhet som fanns och att 

de inte visste vad som kunde krävas av personalen. De patienter som ifrågasatte sin 

behandling var troligen mer medvetna om sina rättigheter. Att personalen koncentrerade sig 

på en patient i taget och gav denne uppmärksamhet medförde en god relation och ökat 

förtroende. Visad respekt och empati samt att personalen lyssnade och uppmuntrade 

patienternas önskemål fungerade som ett slags stöd för dem. Att personalen förklarade saker 

som inte förståtts på ett lugnt sätt samt fysisk närhet såsom att hålla handen var också 

betydelsefullt för patienterna.  
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Togher et al. (2013) skriver att ambulanspersonalen var medveten om att patienterna upplevde 

det som att de lämnade över sina liv i deras händer. De ansåg att det var viktigt för patienterna 

att få höra saker som ”Vi är här nu”, ”Vi kommer ta hand om dig”, ”Du är vår första prioritet 

nu” och att försöka hålla patienten lugn för att inte förvärra sjukdomstillståndet. 

Professionalism enligt dem handlar om förmågan att hålla sig lugn oavsett omständigheterna. 

Att bry sig om patienten ansåg personalen i studien var en av deras viktigaste roller i 

omhändertagandet. Att se till både de fysiska och emotionella behoven, vilket de kallade för 

holistisk vård. Saker som att säkra patientens hem och ta hand om anhöriga och husdjur 

ansågs även ingår här. Att bo långt från sjukhuset, oro över att det ska lång tid för ambulansen 

att komma till patienten och betydelsen av att snabbt bli undersökt var saker som både 

patienten samt ambulanspersonalen i studien ansåg som högst angelägna och inflytelserika. 

Resan in till sjukhuset trodde inte personalen patienterna brydde sig om eller alls var 

medvetna om.  

I en studie (Abelsson & Lindwall, 2012) där 15 specialistsjuksköterskor inom 

ambulanssjukvård intervjuades angående deras upplevelser kring omhändertagande vid 

trauma uppgavs att det är viktigt att i initialskedet få en överblick över vad som hänt och över 

omständigheterna runtomkring. Förmågan att göra detta byggdes på kunskaper från 

utbildningen och erfarenheter från tidigare liknande händelser. Att skaffa sig en uppfattning 

över patienten och situationen gjorde att de kunde bedöma ifall patienten befann sig i ett 

kritiskt tillstånd eller inte. Sjuksköterskorna uppgav att ju mer erfarenhet de skaffade desto 

säkrare kände de sig och kunde då även ta ett steg tillbaka och göra en ny bedömning ifall den 

behandling de först gav inte hade effekt. Det ledde även enligt dem till ödmjukhet gentemot 

patienten. I mycket kritiska situationer fanns inte tid att tänka utan det viktiga var då att 

behandla symtomen för att på så sätt kunna ge patienten den bästa vården.   

Sammanlagt intervjuades 13 poliser, brandmän samt ambulanssjuksköterskor i en studie 

(Elmqvist, Brunt, Fridlund & Ekebergh 2010) angående deras erfarenheter av att vara den 

som först ger akutsjukvård. Situationerna skapade starka inre känslor som de behöll för sig 

själva för att kunna uppfylla sina egna och patientens förväntningar om ett yttre lugn. 

Poliserna och brandmännen upplevde det ofta som en lång väntan innan ambulanspersonalen 

kom till platsen. Ambulanspersonalen i studien upplevde det som att alla hade samma mål och 

hjälptes åt för att klara av situationen. Målet var att snarast lasta patienten i ambulansen för 

snabb avfärd till sjukhus. Kunskap om var och ens roll ansågs kunna underlätta samarbetet 

och öka patientsäkerheten.  
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Det krävs att personalen inom prehospital akutsjukvård förbereder sig på ett öppet och 

flexibelt möte med patienten. Att vara beredd på det oförutsägbara. Att vara öppen och att 

undvika att styras av förutbestämda uttalanden är också en förutsättning för att kunna ge en 

god och individualiserad vård prehospitalt. Det verkliga scenariot kan skilja sig avsevärt från 

den information som erhållits från larmcentralen. Det krävs även en öppen dialog med 

patienten för att kunna förstå och ta beslut om patientens medicinska behov och för att kunna 

inta en tröstande roll. All objektiv information är viktig men i slutändan är det patienten som 

ger den mest tillförlitliga informationen som i sin tur kan tolkas på ett professionellt sätt av 

ambulanspersonalen (Sundström & Dahlberg, 2012).  

2.1 Rational 

Patienten ska kunna känna sig tillfredsställd med den vård som förmedlats oberoende av hur 

lång resan in till akutmottagningen är. Det är ambulanspersonalen som startar vårdprocessen 

och ger första intrycket av denna. Att patienten fått en positiv känsla av tiden tillsammans 

med ambulanspersonalen är därför viktigt för den fortsatta vården. Ambulanspersonalen har i 

många situationer endast en kort stund på sig att etablera en god relation med patienten. 

Därmed måste ett bra intryck av både bästa möjliga medicinska behandling och en god 

omvårdnad ges. Ambulanspersonalen måste visa sin professionalitet och bemöta patienten 

med respekt för att kunna inge patienten ett förtroende.    

Vid litteraturgenomgång hittades inga tidigare genomförda studier för att undersöka om det 

finns en skillnad i patientens tillfredsställelse av ambulanssjukvården beroende på ifall 

vårdtiden i ambulansen är kort jämfört med om den pågår under en längre tid. Vårdtiden in till 

akutmottagningen skulle kunna påverka ambulanspersonalens grad av engagemang för 

patientens medicinska behandling och omvårdnad. Kunskap och kännedom om patienters 

tillfredställelse under ambulanstransport är viktig för att deras behov ska kunna bemötas 

under omhändertagandet.  Det ger bättre förutsättningar för att som ambulanspersonal kunna 

ge bästa möjliga behandling och omvårdnad i överensstämmelse med patienternas behov 

oberoende av vårdtidens längd i ambulansen.  

3. Syfte 

Syftet med examensarbetet var undersöka patientens tillfredsställelse av ambulanssjukvården 

vid långa och korta resor. 
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3.1 Frågeställningar 

Hur påverkas patientens känsla av tillfredsställelse gällande ambulanssjukvården om 

ambulanstransporten varit kortare än 10 minuter? 

Hur påverkas patientens känsla av tillfredsställelse gällande ambulanssjukvården om 

ambulanstransporten varit längre än 30 minuter? 

4. Metod 

4.1 Design 

En tvärsnittsstudie genomfördes där patienter som ankom en akutmottagning via ambulans 

fick fylla i enkäter om vårdkvalité. Enligt Polit och Beck (2012) är tvärsnittsstudie en design 

där studien syftar till att svara på en grupps status vid ett specifikt tillfälle efter att ha utsatts 

för olika omständigheter och säger inget om hur statusen är varken före eller efter 

mättillfället. I denna studie avsågs att undersöka patientens tillfredsställelse av 

ambulanssjukvården vid långa och korta resor in till akutmottagningen vid ett specifikt 

tillfälle. 

4.2 Deltagare  

Patienter som ankom till en akutmottagning med ambulans i södra Sverige erbjöds att delta i 

studien. Inklusionskriterier var Reaction Level Scale (RLS) 1, >18 år och att patienten 

behärskade svenska i tal och skrift. Exklusionskriterier var alkohol- eller drogpåverkad och 

avlämning på annan vårdenhet än akutmottagningen. Blindning av ambulanspersonalen har 

genomförts eftersom de ej informerades om studien. Detta för att studiens resultat inte skulle 

kunna påverkas av ambulanspersonalens vetskap om studien och på sätt ha möjlighet att 

förändra sitt arbetssätt. Det i sin tur skulle ha kunnat påverka patientens svar. En översikt av 

deltagarna presenteras i Tabell 1.  

4.3 Procedur  

Tillstånd att genomföra studien inhämtades av verksamhetschefen vid akutmottagningen 

(Bilaga 1). En enkät (Bilaga 3) delades ut till patienten av ansvarig sjuksköterska vid ankomst 

till akutmottagningen. Kuverten var uppdelade på så sätt att på framsidan av kuvertet stod det 

antingen ”mindre än tio minuters restid” eller ”över 30 minuters restid”. Sjuksköterskan som 

delade ut enkäten frågade de patienter som uppfyllde inklusionskriterierna och inte uppfyllde 

något av exklusionskriterierna ifall de ville delta i en studie kring tillfredsställelsen av 

ambulanssjukvården. Verksamhetschefen på akutmottagningen ansvarade för att all personal 

på akutmottagningen fick information om studien. Ett informationsbrev medföljde enkäten 
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som exempelvis innehöll information om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt, att 

patienten närsomhelst kunde dra sig ur och att besvarad enkät skulle läggas tillbaka i kuvertet 

och lämnas förslutet till ansvarig sjuksköterska eller undersköterska på akutmottagningen 

(Bilaga 2). Denna enkätstudie genomfördes på fem ambulansenheter och en gemensam 

akutmottagning i södra Sverige. Detta för att nå en bred population samt undersöka en stor 

variation på ambulanspersonalens sätt att arbeta och restid in till sjukhuset. Enkäterna 

samlades in efter uppnått önskat antal deltagare. 

4.4 Datainsamling  

Patienterna som deltog i studien besvarade olika frågeställningar i enkäten och fördelning av 

deltagarna i grupper genomfördes beroende av transporttidens längd. En modifierad form av 

enkäten MiniKUPP Ambulanssjukvård användes. Enkäten består av 26 frågor som mäter 

kvalitet ur patientens perspektiv. Variabler som undersöktes i de två olika grupperna var ålder, 

kön, sysselsättning, utbildning, vid vilken tidpunkt patienten åkte ambulans, av vilken 

anledning samt hur lång väntetiden var och hur denna upplevdes. Grad av tillfredsställelse 

uppskattades av patienten gällande medicinsk vård inklusive smärtlindring, behandling och 

undersökningar inom acceptabel väntetid (så gott patienten själv kunde bedöma), delgiven 

information, bemötande, bemötande av anhöriga och vänner, förståelse samt engagemang. 

Vidare angav patienten på motsvarande sätt grad av tillfredsställelse gällande förflyttningar 

och lyft, framkörning av ambulans, atmosfär i ambulansen, möjlighet att delta i beslut, rapport 

till personalen på akutmottagningen, tillgång till nödvändig utrustning (så gott patienten själv 

kunde bedöma) samt fysiskt och psykiskt välbefinnande vid ankomst till akutmottagningen. 

Originalformuläret återfinns på tillhörande cd-skiva till boken om KUPP-formuläret (Wilde, 

Larsson, Larsson & Starrin, 2001). Eftersom enkäten modifierades genomfördes ett test av 

frågorna på en grupp försökspersoner för att säkerställa att frågorna uppfattades på liknade 

sätt av ett flertal olika personer. Efter utfört test bedömdes att enkäten uppfattades liktydigt av 

försöksgruppen. Försöksgruppen bestod av sex personer i varierade åldrar över 18 år och som 

arbetade på en hälsocentral. Försökspersonerna berättade därefter muntligt hur de olika 

frågorna uppfattades och vilka svar som förväntades.  

4.5 Dataanalys 

Data i de besvarade enkäterna analyserades statistiskt i statistikprogrammet Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) version 21. Deskriptiv statistik och medelvärde, median, 

range samt svarsfrekvens mellan de två olika grupperna genomfördes på insamlad data. 
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Medelvärde är det centralmått som har beräknats på kvotdata. Median är det centralmått som 

beräknats på ordinal data. Resultatet från fråga 26 och 27 i enkäten presenteras baserat på 

patientens kommentarer.  

4.6 Etiska överväganden 

Vid forskning där individer som är i utsatt position, är en utvald grupp utifrån deras situation 

som vårdsökande, ställs krav på forskarna om skydd för den enskilde individen och dennes 

integritet (Polit & Beck, 2012). Informationsbrev delades ut till verksamhetschef på 

akutmottagningen för att få ett skriftligt godkännande av studien. Efter godkännande av 

studien från etiska gruppen vid Luleå tekniska universitet medverkade deltagarna i studien 

genom att fylla i en enkät. Deltagarna fick skriftlig information om studiens syfte och om att 

det var frivilligt att delta. Informationsbrevet bifogades i ett kuvert tillsammans med enkäten 

där ovan nämnd information beskrevs tydligt och kortfattat. Informerat samtycke ansågs ha 

lämnats när enkäten besvarades och lämnades in av patienten. Möjlighet till 

personidentifiering av insamlade uppgifter fanns inte eftersom enkäterna var anonyma. 

Insamlad data användes endast i den aktuella studiens forskningsändamål och förstördes efter 

avslutad process. Deltagare fick skriftlig information om att examensarbetet kommer att 

publiceras på universitetets websida för publicering av examensarbeten. Forsknings-

proceduren var utformad så att all data som samlades in var strikt konfidentiell då det inte 

fanns möjlighet att spåra deltagarna vilket borgade för en helt anonym medverkan i studien 

(Polit & Beck, 2012).  

Deltagarna ansågs inte på något sätt kunna ta skada av forskningsundersökningen utan istället 

gavs en möjlighet för dem att påverka arbetet mot en förbättring av ambulanssjukvårdens 

kvalitet. För att säkerställa att autonomiprincipen och därmed deltagarens fria vilja verkligen 

tillgodosågs informerades patienten skriftligt om att deltagandet när som helst kunde avbrytas 

utan att några skäl behövde anges. Av forskarna ansågs detta som en viktig del eftersom det 

skulle kunna finnas en risk att människor upplever det som att dem sviker ifall dem väljer att 

inte delta eller dra sig ur, trots att dem egentligen inte vill vara med. För att visa respekt 

gentemot patienter, närstående, ambulanspersonal samt akutmottagningens personal valdes att 

inte ange ambulansenheterna eller akutmottagningens namn. I Helsingforsdeklarationen 

klargörs att studiens deltagares integritet ska skyddas samt att allt insamlat material ska 

behandlas konfidentiellt (The World Medical Association, 2008).  
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5. Resultat 

Hundra enkäter delades ut och 73 patienter besvarade och lämnade in enkäten. Fyra enkäter 

exkluderades eftersom de inte var fullständigt ifyllda vilket resulterade i att 69 patienter 

inkluderas i studien. Frågor som inte besvarades var exempelvis utbildning, hur väntetiden 

upplevdes, ifall ambulanspersonalen rapporterade informativt till mottagande personal på 

akutmottagningen, ifall anhöriga och vänner bemöttes väl av ambulanspersonalen samt ifall 

patienten upplevt att hon eller han fått tillräcklig information om undersökningar och 

behandlingar. Av de 69 patienter som inkluderades i studien åkte 28 patienter ambulans i 

mindre än tio minuter och 41 patienter åkte ambulans i längre än 30 minuter. Antalet män var 

36 och antalet kvinnor var 33 stycken. Medianåldern för samtliga deltagande patienter var 62 

år. 

Tabell 1 presenterar patientkarakteristiska inom gruppen som åkte ambulans kortare än tio 

minuter respektive inom gruppen som åkte längre än 30 minuter. Här presenteras det totala 

antalet inom varje svarsalternativ (n) samt den andel procent den frekvensen motsvarar (%). 

Gällande fråga 1 presenteras resultatet i median (md) och range. 

Tabell 1 Patientkaraktäristika  

Karaktäristika  <10 minuter  >30 min 

   Tid i ambulans Tid i ambulans

   n=28  n=41 

1. Ålder Md (range)   59,5 (18-84)  63,0 (18-94) 

2. Kön n (%)    

     Kvinna   13 (46,4)  20 (48,8)  

     Man   15 (53,6)  21 (51,2)  

3. Utbildning n (%)   

     Folkskola/Grundskola  11 (39,3)  15 (36,5) 

     Yrkesskola/Gymnasium  11 (39,3)  17 (41,5) 

     Högskola/Universitet  6 (21,4)  9 (22)  

4. Sysselsättning n (%) 

     Yrkesarbetande  10 (35,7)  16 (39,0) 

     Studerande   4 (14,3)  5 (12,2) 

     Annat   14 (50,0)  20 (48,8) 

 

 

I tabell 2 presenteras uppgifter avseende ambulansresan in till akutmottagningen. Uppgifterna 

gäller vilken tid på dygnet patienten åkte ambulans, av vilken anledning samt hur lång tid det 



12 

 

tog innan ambulansen kom och hur denna väntetid upplevdes. Dels kan det konstateras att 

patienten oftast inte behövde vänta längre än 0 till 20 minuter på ambulansen och att de flesta 

upplevde denna väntetid som varken svår eller lätt. Högst andel patienter åkte ambulans 

dagtid eller kvällstid. Minst antal ambulansärenden var det nattetid. I tabell 2 presenteras det 

totala antalet inom varje svarsalternativ (n) samt den andel procent den frekvensen motsvarar 

(%).  

Tabell 2 Uppgifter avseende ambulansresan  

Fråga 5-8   <10 minuter  >30 min 

   Tid i ambulans Tid i ambulans

   n=28  n=41 

5. Vid vilken tidpunkt åkte du  

    ambulans (påbörjade resan)? n (%) 
      Efter 08.00-16.00  11 (39,3)  15 (36,6)  

      Efter 16.00-24.00  11 (39,3)  19 (46,3) 

      Efter 24.00-08.00    6 (21,4)    7 (17,1)  

6. Av vilken anledning åkte du  

    ambulans? n (%) 

      Hjärtsjukdom/besvär  4 (14,3)  7 (17,1)  

      Lungsjukdom/besvär  5 (17,9)  2 (4,9) 

      Trafikolycka  2 (7,1)  4 (9,8)  

      Andra olycksfall  5 (17,9)  5 (12,2) 

      Infektionssjukdomar/besvär  2 (7,1)  6 (14,6) 

      Graviditet/gynekologisk sjukdom 1 (3,6)  1 (2,4)  

      Psykiska besvär  1 (3,6)  1 (2,4) 

      Annat   8 (28,6)  15 (36,6)  

7. Hur länge fick du vänta på 

    ambulans? n (%) 

     0-10 min   9 (32,1)  12 (29,3)  

     11-20 min   9 (32,1)  14 (34,1) 

     21-30 min   6 (21,4)   8 (19,5)  

     31-60 min   4 (14,3)   7 (17,1) 

     61-90 min   0 (0,0)   0 (0,0) 

     Mer än 90 min  0 (0,0)   0 (0,0)  

     

8. Hur upplevde du väntetiden? 

    n (%) 

     Mycket svår   2 (7,1)  3 (7,3)  

     Svår   8 (28,6)  15 (36,6) 

     Varken svår eller lätt  9 (32,1)  16 (39,0)  

     Lätt   9 (32,1)  5 (12,2) 

     Mycket lätt   0 (0,0)  2 (4,9) 
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Tabell 3. Patientens upplevelse av vård och omhändertagande i ambulansen 

Fråga 9-22   <10 minuter  >30 min 

   Tid i ambulans Tid i ambulans

   n=28, md 1-5 n=41, md 1-5 

   Md (range)  Md (range) 

9. Jag fick bra information av      

    ambulanspersonalen om hur 

    undersökningar och behandlingar  

    skulle gå till.   1,5 (1-5)  2,0 (1-5)  

10. Jag fick bästa möjliga vård 

    medicinska vård (så gott  

    jag själv kunde bedöma).  1,0 (1-5)  1,0 (1-5) 

11. Jag fick effektiv smärtlindring.  

       3,5 (1-5)  3,0 (1-5) 

12. Jag fick undersökningar och  

    behandlingar genomförda inom 

    acceptabel väntetid.  1,0 (1-4)  1,0 (1-4)      

13. Ambulanspersonalen verkade förstå    

    hur jag upplevde min situation. 

       1,0 (1-3)  1,0 (1-4) 

14. Ambulanspersonalen bemötte 

    mig med respekt.  1,0 (1-3)  1,0 (1-3) 

15. Ambulanspersonalen visade engagemang 

    ”brydde sig om.  1,0 (1-3)  1,0 (1-3) 

16. Ambulanspersonalen lyfte mig 

    varsamt till båren.  1,5 (1-5)  1,0 (1-5) 

17. Ambulanspersonalen körde ambulansen 

    mjukt och varsamt.  1,0 (1-4)  1,0 (1-2) 

18. Ambulanspersonalen gav mottagande 

    personal på akutmottagningen bra 

    information om mina besvär/ min sjukdom 

    (så gott jag själv kan bedöma). 1,0 (1-3)  1,0 (1-5) 

19. Jag hade bra möjlighet att delta i beslut 

    som gavs av ambulanspersonalen när det 

    gällde min vård.  2,5 (1-5)  2,0 (1-5) 

20. Mina anhöriga och vänner bemöttes på 

    ett bra sätt av ambulanspersonalen.  5,0 (1-5)  1,0 (1-5) 

    

21. Det var en trivsam atmosfär i 

    ambulansen.   1,0 (1-4)  1,0 (1-4) 

22. Jag hade tillgång till utrustning som var 

    nödvändig för min vård ex. syrgas och EKG 

    (så gott jag själv kan bedöma).  1,0 (1-3)   1,0 (1-3) 
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I tabell 3 presenteras patienternas upplevelse av vården i ambulansen och upplevelsen av 

ambulanspersonalens omhändertagande. Grad av tillfredsställelse anges enligt ”instämmer 

helt=1, instämmer till stor del=2, instämmer delvis=3, instämmer inte alls=4 och ej 

aktuellt=5.” De två sista frågorna i tabellen anges enligt ”mycket dåligt=1, ganska dåligt=2, 

varken bra eller dåligt=3, ganska bra=4 och mycket bra=5.” Fråga 22 anges enligt ”ja=1, 

nej=2 och 3=ej aktuellt.” Det går delvis att utläsa utifrån detta att patienterna i båda grupperna 

inte var helt nöjda med den smärtlindring som gavs av ambulanspersonalen. De upplevde inte 

denna som tillräckligt effektiv. Vad som också var likvärdigt inom båda grupperna var att de 

upplevde att de till stor del hade möjlighet att delta i beslut som gavs av ambulanspersonalen 

gällande deras vård. Däremot var svaret 2,5 i gruppen som åkt längre än 30 minuter vilket 

innebär att fler av dessa patienter svarat ”instämmer delvis”. I helhet var de flesta patienter 

mycket nöjda med vården och omhändertagandet i ambulansen oberoende av hur lång 

restiden var, särskilt nöjda var dem med ambulanspersonalens bemötande, engagemang samt 

förståelse för patientens situation. I tabell 3 presenteras resultatet med median och range. 

 

Tabell 4. Patienternas uppfattning om sitt fysiska hälsotillstånd respektive sitt psykiska 

välbefinnande vid ankomsten till akutmottagningen 

Fråga 23-24   <10 minuter  >30 minuter 

   Tid i ambulans  Tid i ambulans 

   n=28  n=41  

23. Hur upplevde du att ditt fysiska 

hälsotillstånd var när du kom till akm? n (%) 

Mycket bra   0 (0,0)  1 (2,4) 

Ganska bra   9 (32,1)  10 (24,4) 

Varken bra eller dåligt  5 (17,9)  14 (34,1) 

Ganska dåligt   11 (39,3)  13 (31,7) 

 Mycket dåligt   3 (10,7)      3 (7,3)  

     

24. Hur upplevde du att ditt psykiska  

hälsotillstånd var när du kom till akm? n (%) 

 

Mycket bra   5 (17,9)  9 (22,0) 

Ganska bra   10 (35,7)  14 (34,1) 

Varken bra eller dåligt  6 (21,4)  12 (29,3)  

Ganska dåligt   5 (17,9)  5 (12,2) 

Mycket dåligt   2 (7,1)      1 (2,4) 

  

     

     

     

 

I tabell 4 presenteras patientens uppfattning om sitt fysiska hälsotillstånd respektive sitt 

psykiska välbefinnande vid ankomst till akutmottagningen. Utifrån analysen kan det 

konstateras att det upplevda fysiska hälsotillståndet vid ankomst till akutmottagningen 



15 

 

generellt var bättre hos patienter som åkt ambulans i längre än 30 minuter i jämförelse med 

dem som åkt i tio minuter eller kortare även om en stor andel patienter i båda grupperna 

upplevde deras fysiska hälsotillstånd som ganska dåligt vid denna tidpunkt. Det psykiska 

välbefinnandet upplevdes som ganska bra i båda grupperna. I tabell 4 presenteras det totala 

antalet inom varje svarsalternativ (n) samt den andel procent den frekvensen motsvarar (%).  

Fråga 25. Vad patienterna var särskilt nöjda med i samband med ambulanstransporten 

(n=14). 

De 14 patienter som lämnat kommentarer med vad de var särskilt nöjda med i samband med 

ambulanstransporten var sammanfattningsvis korta väntetider innan ambulansen anlände, en 

behaglig transport, att ambulanspersonalen lyssnade, ställde bra frågor och visade 

engagemang och att personalen var trevlig, vänlig och duktig. De var nöjda med bemötandet, 

deras snabba omhändertagande samt personalens kompetens. Patienterna upplevde en god 

vård och att de kunde känna trygghet. En patient skrev att ambulanspersonalen skulle fortsätta 

ta hand om människor på samma sätt som dem gör nu.  

Fråga 26. Patienternas förslag till förbättringar i samband med ambulanstransporten 

(n=5).  

De fem patienterna som lämnat kommentarer föreslår sammanfattningsvis kortare väntetider 

innan ambulans anländer, mer generositet vad gäller smärtstillande, ett mer personligt 

bemötande samt bättre arbetstider för ambulanspersonalen så att de orkar med sitt arbete i 

längden.  

6. Diskussion 

Resultatet visar att patientens tillfredsställelse gällande ambulanssjukvården då 

ambulanstransporten varit kortare än tio minuter inte har någon betydande skillnad från 

patientens känsla av tillfredsställelse då ambulanstransporten är längre än 30 minuter. Det 

som skiljer sig var att patienter som åkte ambulans i kortare än tio minuter upplevde en något 

högre grad av tillfredsställelse beträffande given information av ambulanspersonalen om hur 

undersökningar och behandlingar skulle gå till i jämförelse med dem som åkt ambulans längre 

tid. Resultatet visar att båda grupperna i samma grad ansåg att ambulanspersonalen verkade 

förstå patientens upplevelse av situationen samt visade respekt och engagemang. Patienterna 

ansåg även att ambulanspersonalen brydde sig. Detta är i överensstämmelse med Togher et al. 

(2013) där det framkommer att för patienterna var det viktigt att bygga upp en relation med 



16 

 

ambulanspersonalen så att de kunde känna trygghet. För patienterna var det även viktigt att 

ambulanspersonalen verkligen brydde sig om dem.  

Det framkommer i resultatet att patienterna som åkte ambulans längre än 30 minuter ansåg att 

de hade bra möjlighet att delta i beslut som rörde deras vård. Medan de flesta som åkte kortare 

resor än tio minuter inte var lika tillfredsställda med möjligheten att delta i beslut som gällde 

dem. I resultatet framkommer det att de instämde till stor del eller instämde delvis gällande 

delaktigheten kring sin vård. Enligt ambulanssjuksköterskorna i en studie av Elmqvist et al. 

(2010) skapades förtroende och samarbete mellan ambulanspersonalen och patienten genom 

att vårdaren lever upp till de korrekta förväntningar som patienten har. En av ambulans-

sjuksköterskorna menade att det viktigaste är att skapa någon form av kontakt och förtroende 

genom att kommunicera med patienten och berätta vad det är man tänker göra. I en studie av 

Wireklint Sundström och Dahlberg (2010) framkommer att frekvent information och kontakt 

ansåg patienterna som absolut nödvändigt för att kunna känna sig delaktiga i sin vård och få 

veta vad som hände med dem. Detta minskade ångesten och rädslan enligt patienterna. 

I denna studie instämde störst andel av de patienter som åkt ambulans i längre än 30 minuter 

helt gällande att anhöriga och vänner bemötts på ett bra sätt av ambulanspersonalen. I den 

patientgrupp som åkt ambulans kortare än tio minuter svarade de flesta ”ej aktuellt”. Att 

tillgodose anhörigas behov och hjälpa till med praktiska saker såsom att säkra patienternas 

egendom har visat sig att förbättra patienternas prehospitala upplevelse (Togher et al., 2013). 

I resultatet framkommer att de flesta patienter var tillfredsställda med den behandling 

ambulanspersonalen gav och de ansåg att personalen var kompetent och hade den kunskap 

som krävdes oavsett hur lång resan in till akutmottagningen var. Båda grupperna ansåg att 

undersökningarna och behandlingarna genomfördes inom acceptabel väntetid.  För att 

ambulanspersonal ska kunna behålla och utveckla sin kompetens samt göra rätt bedömningar 

prehospitalt kan kontinuerlig återkoppling och utbildning tänkas vara nödvändig. Abelsson 

och Lindwall (2012) har visat att ambulanssjuksköterskor ansåg att det var viktigt att få 

bekräftelse och återkoppling på om den bedömning de gjort varit rätt eller fel för att kunna 

utvecklas och få nya kunskaper till nästa gång. Behandlingsriktlinjer ansågs underlätta att 

göra rätt bedömning och ge rätt behandling. De ansåg dock att dessa ibland inte var tillräckligt 

tydliga och i vissa fall begränsade då den prehospitala miljön skiljer sig från vad som kan 

förutses. Utbildning, kontinuerliga praktiska övningar och att aldrig sluta söka efter ny 
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vetenskaplig kunskap ansåg de vara betydelsefullt för att kunna känna sig säker i bedömning 

och behandling av patienten. 

Att det upplevda fysiska hälsotillståndet vid ankomst till akutmottagningen generellt var 

bättre hos patienter som åkt ambulans längre än 30 minuter i jämförelse med dem som åkt i 

tio minuter eller kortare skulle kunna bero på att vid kortare transporter hinner inte 

ambulanspersonalens behandlingar såsom smärtlindring ge lika god effekt som vid längre 

transporter. Dessutom kan en möjlig orsak vara att ambulanspersonalen tänker att resan till 

akutmottagningen inte tar så lång tid och då istället väljer att lasta patienten och låta 

personalen på sjukhuset ge behandling efter undersökning. Resultatet visar att något som inte 

alla patienter var helt tillfredsställda med var behandlingen av deras smärta. En studie 

(Ivarsson, Johansson & Rantala, 2010) genomförd inom ambulansverksamheten i Sverige 

menar att smärta är ett vanligt tillstånd inom ambulanssjukvården och att varje patient ska få 

optimala doser för att erhålla smärtlindring. Hos 64 patienter studerades effektiviteten av 

intravenös administrering av opioid som smärtlindring vid buksmärta. Utvärdering skedde 

genom bedömning av smärta med hjälp av mätinstrumentet, Numerical Rating Scale (NRS). 

Målet var att uppnå NRS fyra eller lägre. Medelvärdet för NRS prehospitalt var 7,0 med ett 

medelvärde för NRS vid ankomst till sjukhus på 3,5 och därför har forskarna dragit slutsatsen 

att opioider ska ges vid buksmärta. Ingen patient fick biverkningar eller komplikationer av 

läkemedlet. En anledning till att en del patienter i denna studie inte var helt nöjda med 

smärtlindringen skulle kunna vara en rädsla hos ambulanssjuksköterskorna för att orsaka 

biverkningar som exempelvis andningsdepression.  

Patienter med erfarenheter från ambulanssjukvården har beskrivit sin smärta som olidlig och 

de önskade att få smärtlindring så snart som möjligt. Patienterna accepterade att 

ambulanspersonalens resurser var begränsade och förstod att en total smärtlindring var 

osannolik. Endast en av 22 patienter rapporterade missnöje med smärthanteringen. 

Ambulanspersonal som har intervjuats beskrev att de ofta baserade sina beslut gällande 

smärtlindring på hur mycket smärta de ansåg att patienten hade istället för på patienternas 

självrapporteringar av smärtnivå (Togher et al., 2013). Detta skulle ha kunnat vara en 

ytterligare anledning till att patienterna i denna studie inte var helt tillfredsställda med 

smärthanteringen. 

Under förslag till förbättringar inom ambulanssjukvården tog patienterna upp förändrade 

arbetstider för ambulanspersonalen. En anledning till att patienterna tog upp förslagen kan ha 
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sin orsak i faktorer som har visat sig inverka negativt på den psykosociala arbetsmiljön som 

skiftarbete, konflikter på arbetsplatsen, oförmåga att påverka sitt arbete samt om patienten och 

dennes närstående varit missnöjda med den vård dem erhållit (Mealer, Shelton, Berg, 

Rothbaum & Moss, 2007; Wåhlin, Ek & Idvall, 2010). Detta medför en risk att patientens 

säkerhet och tillfredställelse av ambulanssjukvården blir det som drabbas.  

Resultatet visar att patienterna oftast inte behövde vänta längre än 0 till 20 minuter på 

ambulansen. De flesta patienter, 32,1 % av dem som åkte kortare än tio minuter respektive 

39,0 % av dem som åkte längre än 30 minuter, upplevde denna väntetid som varken svår eller 

lätt oberoende av hur lång restiden in till akutmottagningen var. Dock fanns det i båda 

patientgrupperna även patienter som upplevde tiden innan ambulansen anlände som svår 

respektive lätt. Togher et al. (2013) har visat att patienters erfarenheter av 

ambulanssjukvården förbättrades då ambulansen anlände snabbt. Patienterna hann bygga upp 

en oro när det tog lång tid men de förstod samtidigt att en begränsning av antalet ambulanser 

och att bo på landsbygden förlängde väntetiden. De beskrev ett missnöje med resan in till 

sjukhuset på grund av gamla fordon, skramlande och guppande. Resultatet i denna studie visar 

att oavsett hur lång restiden med ambulansen in till akutmottagningen tog tyckte patienterna 

att ambulanspersonalen körde mjukt och varsamt. Det som skiljer sig mellan grupperna är att 

patientgruppen som åkte kortare än tio minuter var något mindre nöjda med hur varsamt 

ambulanspersonalen förflyttade till båren jämfört med dem som åkte ambulans längre än 30 

minuter. Sammanfattningsvis upplever patienter som åkt ambulans kortare än tio minuter till 

akutmottagningen positiv tillfredställelse av ambulanssjukvården och inga större skillnader 

kan heller ses i gruppen som åkt ambulans mer än 30 minuter. 

7. Metoddiskussion 

De metoder som redovisats och som använts bedömer författarna som lämpliga i förhållande 

till examensarbetets mål och syfte. Antalet enkäter som besvarades av patientgruppen som åkt 

ambulans kortare tid än tio minuter var lägre än det antal som besvarades av patienter som åkt 

ambulans i längre än 30 minuter. Detta medför att resultatet kan ha blivit missvisande och var 

en anledning till att gruppjämförelser inte genomfördes. Då det endast var en av 

ambulansenheterna som befann sig i den staden där akutmottagningen låg och de andra låg 

minst 30 minuter därifrån resulterade detta i att patientgrupperna blev ojämnt fördelade. Detta 

skulle ha kunnat undvikas ifall tid funnits för en längre datainsamling då fler enkäter hade 
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kunnat samlas in. Intervjuer hade också medfört en möjlighet till påverkan av mer jämn 

fördelning av antalet patienter i grupperna.   

Den här studiens svarsfrekvens var 28 % för korta resor respektive 41 % för långa resor och 4 

% exkluderades. Den sammanlagda svarsfrekvensen var alltså 73 %. Studiens deltagare är 

representativa för den population studien ville undersöka vad gäller kön, yrkesgrupper och 

utbildningsnivå. Enligt Polit och Beck (2012) kan en svarsfrekvens på 65 % vara tillräckligt i 

de flesta fall. 

För att uppnå hög grad av reliabilitet och validitet användes en modifierad form av den 

vedertagna enkäten MiniKUPP Ambulanssjukvård i studien. Utvecklingen av enkäterna 

KUPP och MiniKUPP har tidigare publicerats internationellt i fem vetenskapliga artiklar. 

Enkäterna har i samverkan med forskare, vårdpersonal och patienter anpassats till ungefär 40 

olika vårdverksamheter, där bland annat för ambulanssjukvården och hade år 2001 besvarats 

av minst 100 000 patienter. Ett flertal verksamheter inom ambulanssjukvården har använt 

enkäten för värdering av ambulanssjukvårdens kvalitet (Wilde, Larsson, Larsson & Starrin, 

2001). Med denna bakgrund ansågs MiniKUPP Ambulanssjukvård vara en högst tillförlitlig 

enkät att använda även i denna studie. Frågorna 3, 4, 15, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 36 valdes bort 

från originalformuläret MiniKUPP Ambulanssjukvård då frågorna inte ansågs vara relevanta 

för att besvara studiens syfte. I originalformuläret delger patienten sina svar utifrån ”så här var 

det för mig” och ”så här betydelsefullt var det för mig” vilket uteslöts i denna studie på grund 

av att inte heller detta ansågs vara betydelsefull information för att besvara syftet och 

frågeställningarna (Wilde, Larsson, Larsson & Starrin, 2001). 

Avseende frågan som berörde ifall patienterna upplevt att anhöriga och vänner bemötts på ett 

bra sätt av ambulanspersonalen blev medianen 5,0 i patientgruppen som åkt ambulans i 

kortare än tio minuter och 1,0 i gruppen som åkt längre än 30 minuter, vilket kan tyckas vara 

vilseledande vid en snabb överblick på tabellen utan att granska tillhörande text. Detta beror 

på att högst frekvens angett ”ej aktuellt” respektive ”instämmer helt” som svarsalternativ. Det 

vanligaste vid utformning av instrument är att den positiva polen förknippas med den högsta 

poängen. En fördel med icke konsekvent ordning kan vara att det ställer krav på patienten att 

läsa alla frågeställningar noggrant för att kunna ta ställning till var på skalan denne befinner 

sig, vilket håller patienten aktiv (Polit & Beck, 2012). 

Frågorna angående ifall patienten upplevde att den fick bästa möjliga medicinska vård (så gått 

denne själv kunde bedöma) och ifall patienten hade tillgång till nödvändig utrustning så som 
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exempelvis syrgas och EKG (så gott denne själv kunde bedöma) skulle kunna anses som 

svåra för en del patienter att besvara. Många människor är säkerligen medvetna om den basala 

behandling de kan få i ambulansen men det kan exempelvis vara svårare för äldre att ha 

kunskap om detta och därmed ha svårare att göra en subjektiv bedömning.        

Under variabeln sysselsättning har högst frekvens angett ”annat” som svar. De flesta kan då 

möjligtvis vara pensionärer vilket inte fanns med som svarsalternativ. Under anledning till 

varför patienten åkte ambulans var det vanligaste svarsalternativet även där ”annat”. Möjliga 

orsaker som inte fanns med som svarsalternativ kan då tänkas vara problem i buken, 

urinvägarna, olika smärttillstånd samt huvudvärk. Frågan är om det skulle blivit ett mer 

rättvisande resultat ifall fler svarsalternativ hade funnits i enkäterna. Författarna har valt att 

inte genomföra jämförelseanalyser mellan grupperna då slutsatsen att detta inte skulle visa 

några stora skillnader kunde dras från det deskriptiva resultatet. 

8. Konklusion 

Studien visar på att patienterna får likvärdig visad respekt, engagemang och omsorg 

oberoende av transportlängd. Differenser kan ses mellan grupperna gällande delaktighet i 

beslut kring patientens vård där patientgruppen med transporttid över 30 minuter kände större 

delaktighet i beslut gällande sin vårdsituation. Bägge grupperna upplevde tillfredställelse av 

de behandlingar de fick under transporten och personalen upplevdes som kompetent för de 

arbetsuppgifter dem utför samt att behandlingar utförs inom rimlig väntetid. Generellt sett 

upplevde dock de patienter som haft transporttid mer än 30 minuter sitt fysiska hälsotillstånd 

bättre än jämförande grupp vid ankomsten till akutmottagningen. Behandlingen av smärta är 

dock den behandling som patienterna inte upplever generell tillfredställelse av. Studien visar 

också att väntetiden på en ambulans upplevs som rimlig och majoriteten av de drabbade inte 

behövde vänta mer än 20 minuter på att bli omhändertagna av ambulanspersonal. Patienters 

tillfredställelse gällande ambulanssjukvården skiljer sig inte i avseendet om 

ambulanstransporten är kortare än tio minuter eller längre än 30 minuter. Författarna föreslår 

vidare forskning med ett större antal deltagare inom samma ämnesområde så att 

gruppjämförelser kan genomföras. Studier kan också genomföras på större geografiska 

områden.  
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