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Introduktion: Antalet patienter med psykisk ohälsa har setts öka de senaste åren. 

Ambulansens funktion har också vuxit från att vara ett transportmedel till att bedriva 

avancerad sjukvård, vilket även avspeglas i den prehospitala vården av patienter med 

psykisk ohälsa. Forskning visar att sjuksköterskor har en negativ syn på patienter med 

psykisk ohälsa samt att de upplever rädsla och osäkerhet i vårdandet på grund av 

bristande kunskap. Att inte känna sig trygg kan leda till felaktiga bedömningar av 

patientens verkliga vårdbehov. Syfte: Syftet med studien var att undersöka 

ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa i de 

olika delarna av vårdkedjan i den prehospitala vårdmiljön. Metod: Tio stycken 

intervjuer genomfördes med ambulanssjuksköterskor från fem ambulansstationer i 

Mellansverige. Intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat/Slutsats: Studien visade att ambulanssjuksköterskor upplevde en bristande 

kunskap i att bemöta, bedöma och vårda patienter med psykisk ohälsa i den prehospitala 

miljön. Den upplevda kunskapsbristen upplevdes leda till osäkerhet i samband med 

patientmötet och således sämre vård för patienten. Hot och våld var något som också 

upplevdes i samband med vården av patienter med psykisk ohälsa där utbildning i 

bemötande och riskförebyggande arbete skulle kunna förbättra arbetsmiljön för 

ambulanssjuksköterskor och öka tryggheten i vårdandet av patienterna. De upplevde 

också att kommunikationen och patientomhändertagande hade blivit bättre på 

psykiatriska akutmottagningen under senaste tiden, men där en ökad förståelse och 

insikt i varandras verksamheter skulle kunna göra samarbetet och kommunikationen 

ännu bättre.  
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Introduction: The number of patients with mental illness has increased in recent years. 

The ambulance has also grown from being a means of transport to being able to give 

advanced medical care, which is also reflected in the prehospital care of patients with 

mental illness. Research shows that nurses have a negative view of a patient with mental 

illness and nurses experience fear and insecurity in nursing for the patients due to 

insufficient knowledge. The uncertainty can lead to incorrect assessments of the 

patient's actual care needs. Purpose: The purpose of the study was to investigate 

ambulance nurses experiences of caring for patients with mental illness in the various 

parts of the care chain in the prehospital environment. Method: Ten interviews were 

conducted with ambulance nurses from five stations in central Sweden. The interviews 

were then analyzed with a "qualitative content analysis". Result/Conclusion: The 

result showed that ambulance nurses experienced a lack of knowledge in responding, 

assessing and caring for patients with mental illness in the prehospital environment. 

The perceived lack of knowledge leads to insecurity of caring and thus poorer care for 

the patient. Threat and violence was also experienced in the care of patients with mental 

illness, where education in communication and risk prevention could improve the 

working environment for ambulance nurses and increase the safety of patient care. They 

also felt that communication and patient care had improved on psychiatric emergency 

services in recent years, but with better understanding and insight into each other's 

operations could make collaboration and communication even better. 
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Introduktion 

I dag har sjuksköterskan en mycket viktig roll i vården av patienter med psykisk ohälsa 

(Reed & Fitzgerald 2005). Tyvärr är synen som en stor del av samhällets individer har på 

personer med psykisk ohälsa idag negativ, stigmatiserad (Högberg et al. 2008) och detta 

har även rapporterats bland sjukvårdspersonal (Björkman et al. 2008). I och med att 

ambulanssjuksköterskan möter alla typer av patienter i alla slags situationer, ställs det 

höga krav på deras kunskapsnivå. För att kunna bedöma patienterna med psykisk ohälsa 

snabbt och korrekt krävs det att ambulanssjuksköterskan har god kunskap, tidigare 

erfarenheter samt att hen vågar lita på sin bedömning för att den ska bli korrekt (Sands 

2007). Antalet individer med psykisk ohälsa ökar generellt i Sverige. Den största 

ökningen ses hos unga individer, samtidigt som den minskar något för den äldre individen 

(Folkhälsomyndigheten 2016). Det råder en osäkerhet hos vårdpersonal i att kunna 

bemöta och vårda patienter med psykisk ohälsa, samt en oro för att förvärra patientens 

tillstånd på grund av bristande kunskap (Liggins & Hatcher 2005). Den bristande 

kunskapen och osäkerheten i att vårda patienter kan leda till felbedömning av patientens 

verkliga vårdbehov. Till exempel kan ett akut vårdbehov förekomma men inte 

uppmärksammas då det döljs av att patienten lider av psykisk ohälsa. Ett annat scenario 

är att den första kontakten inte blir av tillräckligt hög kvalitet då vårdpersonalen inte vet 

hur man ska bemöta patienten på grund av osäkerhet, vilket kan påverka den fortsatta 

vården negativt för patienten (Rees et al. 2017). 

Psykisk hälsa och ohälsa 

Fritt översatt av Bremberg och Dalman (2015) definierar World Health Organisation 

[WHO] psykisk hälsa som: 

 

”ett tillstånd av mentalt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna 

möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och kan bidra 

till det samhälle hon eller han lever i.” 

 

Europakommissionen, Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Landsting har 

samtliga en liknande syn på vad psykisk ohälsa är. De använder psykisk ohälsa som ett 

samlingsbegrepp och som innefattar tillstånd såsom oro, nedstämdhet och ångest samt 

andra psykiatriska symtom och diagnoser som uppfyller diagnostiska kriterier enligt 

ICD/DSM (Bremberg & Dalman 2015). De belyser också att det är viktigt att särskilja på 

vad som är sjukdom och vad som är normala reaktioner i livet, samt att både psykisk hälsa 

och ohälsa kan förekomma samtidigt då definitioner av vad psykisk hälsa/ohälsa är vida 

(Bremberg & Dalman 2015). 

Ambulanssjukvårdens förändringar 

Ambulansuppdragen är på stadig uppgång i Sverige (Riksrevisionen 2012), där ökningen 

orsakas bland annat av att ambulansen används till patienter som skulle kunna få vård och 

transporteras på annat sätt, samt att patienterna kräver att få en ambulans trots att 

vårdbehovet inte föreligger (Snooks et al. 2002). För att spara in på resurser är det bra att 

överväga om andra transportmedel in till vårdinrättningen kan vara att föredra trots att en 

ambulans har skickats ut (Ek & Svedlund 2014; Snooks et al. 2002). 

Under de senaste årtiondena har ambulansen gått från att vara ett transportmedel till att 

genomföra avancerad vård ute på plats i många olika situationer och under svåra 
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förhållanden (Carlström & Fredén 2017). Under början av 2000-talet kom kravet att minst 

en sjuksköterska skulle finnas i varje ambulans då kravet för läkemedelsadministrering 

ändrades (SOSFS 2001:16). Att bli legitimerad sjuksköterska i Sverige kräver tre år av 

universitetsstudier. Med de ökade kraven att bedriva avancerad vård på plats och i 

ambulansen har kravet på specialistutbildade sjuksköterskor vuxit fram. Detta ställer krav 

på tidigare erfarenhet samt studier på avancerad nivå. 

Statistik av bedömda patienter med psykisk ohälsa 

I Tyskland är 10-15 procent av alla ambulansutryckningar vård av patienter med akuta 

psykiatriska tillstånd (Pajonk et al. 2005). Pajonk et al. (2008) visade att 12 procent av 

utryckningarna i två Tyska städer var för patienter med psykiatriska tillstånd, lika vanliga 

som trauma och neurologiska utryckningar. De vanligaste arbetsdiagnoserna som ställdes 

av ambulanspersonal var då alkoholintoxikation, agitation samt självmordsförsök (Pajonk 

et al. 2008). 

 

Ambulansvården har i två jämnstora landsting under 2017 bedömt att cirka 2% 

(Landstinget Dalarna [LD] 2018) respektive 2.3% (Landstinget i Värmland [LiV] 2018) 

av ambulanskörningarna var för patienter med någon form av psykisk ohälsa, enligt ESS-

grupperingen psykiatri som finns i respektive landstings journalsystem. I Dalarna har 

gruppen setts öka med cirka 2.5% (LD 2018) från 2016, medans i Värmland har antal 

bedömningar stått stilla (LiV 2018). De tre vanligaste bedömningarna var ångest, 

missbruk/beroende och suicidriskbedömning. Andra vanliga patienter som bedömdes var 

krisreaktion, självskadebeteende, desorientering och psykotiska symtom. I det undersökta 

länet kördes 43% in till sjukhus med ambulans, 18% behandlades på plats, 10% 

hänvisades att åka med taxi eller egen bil in till sjukhus/vårdinrättning och 7% hänvisades 

till egenvård. 7% omhändertogs av polis och 15% avböjde vård. 

 

Den prehospitala vårdkedjan 

Den prehospitala vårdkedjan börjar med att larmcentralen får ett larm, antingen från en 

patient eller via 1177, om att ett behov av akutsjukvård föreligger (Sundström 2012). 

SOS-operatören gör en bedömning/prioritering om det anses föreligga ett behov av 

ambulanssjukvård. En ambulans larmas därefter ut till patienten. Vid ankomst till 

patienten genomför ambulanssjukvården en bedömning av patienten samt inleder 

akutbehandling om vårdbehovet kräver detta. Ambulansen transporterar vanligen därefter 

patienten till en akutmottagning, men det kan också vara till en primärvårdsmottagning. 

Patienten kan även lämnas kvar i hemmet (Sundström 2012), om ett vårdbehov inte 

föreligger eller om patienten inte vill åka med in trots att vård rekommenderas av 

ambulanssjukvården. I denna studie är det dessa fem delarna i vårdkedjan som definieras 

som den prehospitala vårdkedjan; mottagande av larm, transport till patienten, 

patientomhändertagandet på plats, avtransport med eller utan patient samt avlämnandet 

till mottagande enhet. 
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Lagar och förordningar 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård så ska 

vårdgivaren ansvara för att hälso- och sjukvårdspersonalen inom ambulanssjukvården har 

den kompetens som krävs för att kunna ge prehospital akutsjukvård under ett 

ambulansuppdrag. I paragraf fyra står det: 

“4 § Verksamhetschefen ska fastställa rutiner som säkerställer att hälso- och 

sjukvårdspersonalen inom ambulanssjukvården har den utbildning som krävs för att 

kunna ge prehospital akutsjukvård i eller utanför en ambulans med hjälp av den 

utrustning som avses i 4 kap. 12 §.”  

 

Att ha rätt utbildning och förutsättningar för att kunna vårda patienter med psykisk ohälsa 

ger en mindre osäkerhet samt ökad förmåga att inkludera patienter i beslut som rör dem. 

(Liggins & hatchers 2005). I Hälso och sjukvårdslagen så står det att vården ska ”bygga 

på respekt för patientens självbestämmande och integritet” (SFS 2017:30 kap5, §1:3) 

samt i patientlagen ”Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienten.” (SFS 2014:821 kap 5, §1). Sjukvårdspersonal 

upplever att det i många fall kan vara svårt att att erbjuda denna vård för patienter med 

psykiatriska tillstånd där sjukdomstillståndet kan göra att de saknar självinsikt och kanske 

inte kan tänka klart (Ottosson 2004). Patienterna upplever också som i Liggins och 

Hatchers (2005) studie att vårdpersonal har en maktposition som de inte verkar vara 

medvetna om, något som går emot vad vården ska bygga på i enlighet med 

författningarna. En deltagare i studien uttryckte: ”They don’t realise that they have power 

over you” (Liggins & Hatcher 2005). Det är därför viktigt att sjukvårdspersonalen har rätt 

utbildning för att kunna arbeta flexibelt och anpassa vården samt inkludera patienten med 

psykisk ohälsa i beslut som rör dem så långt det är möjligt, där annars dessa byggstenar 

lätt glöms bort av sjukvårdspersonalen i arbeta med denna patientgrupp (Ottosson 2004). 

Definition av upplevelser  

Upplevelser definieras som en obestämd form av en eller flera händelser som en person 

varit med om (SAOL 2018). Händelserna kan vara positiva eller negativa och inbringa 

känslor hos personen (SO 2018). Denna studie ville fånga upp händelser och således 

känslomässiga reaktioner som kan uppstå i samband med vårdandet av en patient med 

psykisk ohälsa.  

Problemformulering 

Kraven på ambulanssjuksköterskorna ökar, således även i vården av patienter med 

psykisk ohälsa. Sjuksköterskor har en viktig roll i vården av dessa patienter, trots detta 

har tidigare studier visat på en osäkerhet och en oro i att vårda patienter med psykisk 

ohälsa på grund av upplevd bristande kunskap. Det är därför viktigt att undersöka hur 

ambulanssjuksköterskors upplevelse påverkas av den upplevda bristande kunskapen, för 

att veta hur man ska stärka ambulanssjuksköterskan i hennes viktiga roll i mötet med 

patienter med psykisk ohälsa och således möta de ökande kraven.  
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med psykisk ohälsa i de olika delarna av vårdkedjan i den prehospitala 

vårdmiljön. 

  



 
 
 

 

10 
 

Metod 

Design 

Studien är genomförd som en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie. En kvalitativ 

studie valdes för att få fram vad informanterna upplevde samt för att få djupa och mer 

beskrivande svar om dessa upplevelser (Polit & Beck 2017). Med en semistrukturerad 

intervju så bestäms ämne och frågornas ordning inför intervjun (Forsberg & Wengström 

2013), samtidigt som det finns utrymme att styra informanten för att få djupare 

beskrivningar av dennes upplevelser (Polit & Beck 2017). 

Urval 

Intentionen var att göra ett strategiskt urval, det gick dock inte att genomföra då antalet 

informanter var för lågt. I denna studie valdes istället ett bekvämlighetsurval för att kunna 

inkludera alla de som var intresserade och således undvika ett eventuellt för lågt 

deltagarantal. För att delta i studien skulle deltagarna vara verksamma specialistutbildade 

sjuksköterskor i ambulanssjukvård. Detta valdes för att kunna utesluta att eventuella olika 

slags upplevelser hos deltagarna inte bara berodde på att att de hade olika 

utbildningsnivåer utan att deltagare med samma utbildning upplevde liknande saker. 

Studien inleddes med att söka godkännande av verksamhetschefen för 

ambulanssjukvården i det undersökta landstinget, vilket gjordes på brev, se bilaga 1. Efter 

godkännandet skickades informationsbrev ut på mail till samtliga medarbetare som var 

verksamma specialistutbildade sjuksköterskor i ambulanssjukvård i det valda landstinget, 

se bilaga 2. Informationsbrevet beskrev syftet med studien, förfrågan och samtycke till 

deltagande i studien. Detta genomfördes i två omgångar då studien inte fick tillräckligt 

med informanter under första utskicket. 

Undersökningsgrupp 

Tio informanter visade intresse för att delta och valdes till att medverka i studien. Det var 

sju kvinnor och tre män med en medelålder på 43 år, samt ett medelvärde av 7.5 år i antal 

år som verksam specialistutbildad sjuksköterska mot ambulanssjukvård. Hälften av det 

undersökta landstingets ambulansstationer är representerade av informanterna. 

Datainsamling 

En intervjuguide konstruerades för att besvara studiens syfte, se bilaga 3. Öppna frågor 

valdes för att få beskrivande svar om informanternas upplevelser (Forsberg & Wengström 

2013). En pilotintervju genomfördes för att testa intervjuguiden samt författarnas förmåga 

till att intervjua. Pilotintervjun visade på att några av frågorna inte alltid gav svar mot 

syftet, vilket ledde till en omarbetad version som inte ansågs behövas testas på nytt, då 

det var mindre justering, exempelvis frågor som inte svarade mot syftet som togs bort. 

Denna nya intervjuguide valdes sedan att användas för de kommande intervjuerna. 

Författarnas förmåga att intervjua ansågs hålla en lika och acceptabel nivå där exempelvis 

följdfrågor ställdes i lika stor utsträckning och där följdfrågor kopplades till vad 

informanten tidigare hade sagt. Innehållet från pilotintervjun är inte med i resultatet. 

Intervjuer bokades över telefon, textmeddelanden och e-post, intervjuerna genomfördes 

sedan på informanternas respektive ambulansstation när det passade informanten under 

perioden 201711-201801. Intervjuerna genomfördes semistrukturerat där samtliga frågor 

i intervjuguiden har ställts under intervjuerna, ordningen har i stort följts men har 

anpassats efter vad som uppkommit under intervjun för att få ett flyt. Följdfrågor ställdes 
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för att få djupare svar om informanternas upplevelse i de olika faserna. Intervjuerna 

spelades in med ljudupptagning för att sedan kunna analyseras efter intervjuerna. 

Intervjuerna var mellan 31-51 minuter långa, där den avsatta tiden var bra avvägt inför 

intervjuerna. Intervjuerna genomfördes enskilt av den som geografiskt hade närmast till 

informantens station. Detta resulterade i fem intervjuer var. Det inspelade materialet 

förvarades sedan inlåsta för att sedan tas fram när det var dags för transkribering. 

Dataanalys 

Datanalysen började med att det inspelade materialet transkriberades ordagrant till text, 

detta genomfördes genom att lyssna igenom materialet flera gånger för att på så vis inte 

missa något ord som sagts under intervjuerna. Därefter kontrollyssnade den andra 

författaren på intervjun och gjorde korrigeringar där det behövdes i den transkriberade 

texten. 

En kvalitativ manifest innehållsanalys valdes med en deduktiv och en induktiv ansats som 

metod. Deduktiva ansatsen valdes för att analysera datan mot de olika delarna i den 

prehospitala vårdkedjan samt den induktiva för att analysera och bearbeta det 

transkriberade materialet (Graneheim & Lundman 2004). En manifest innehållsanalys 

valdes för att se skillnader och likheter i det transkriberade materialet, där den manifesta 

innehållsanalysen fokuserar på vad som tydligt framkommer ur det transkriberade 

materialet (Graneheim & Lundman 2004). Analysmetoden och dess ansats innebar att 

texterna analyserades objektivt för att få fram informanternas egna upplevelser. Texterna 

lästes flera gånger där meningsbärande enheter valdes ut som svarade mot studiens syfte. 

Detta resulterade i att 255 olika enheter valdes ut från de tio intervjuerna, där enheterna 

var korta meningar eller stycken. Enheterna kondenserades sedan där de förkortades ner 

utan att ändra eller förlora innebörden på enheten. De kondenserade enheterna kodades 

därefter för att ge en tydligare bild/förståelse av vad innehållet faktiskt säger. Koderna 

delades därefter till olika subteman och teman. Det resulterade i fyra teman och 11 

subteman som studiens resultat är uppdelat i.
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Tabell 1. Exempel från innehållsanalysen 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Subtema Tema 

Vi har ju inte läst någon psykiatri 

för den här utbildningen för att 

sen jobba i ambulans 

Vi har inte haft någon 

utbildning i psykiatri 

Avsaknad av utbildning Kunskapsbrist Tillgängliga resurser, synen på 

patienten och ambulanssjuk- 

sköterskans kunskap är av bety- 

delse i förberedelser inför vård 

av patienter med psykisk ohälsa 

Jag känner mig frustrerad därför 

att ofta är det så att man, jag 

upplever i alla fall dom som vi 

åker till, att där kan man inte 

riktigt hjälpa till i tidigt läge 

Det är frustrerande att 

inte kunna hjälpa till i 

tidigt läge 

Frustration över att inte 

kunna göra något 

Upplevda 

känslor vid 

vård och 

behandling av 

patient 

Ambulanssjuksköterskans 

tidigare erfarenheter och 

hantering av hot och våld samt 

upplevda känslor påverkar det 

personcentrerade 

förhållningssättet som är viktigt 

i det första mötet med patienten. 

Det var så att man var tvungen att 

sitta o prata hela tiden och hålla 

ögonkontakt med patienten och 

fick inte vända bort ögonen från 

patienten 

Jag var tvungen att 

prata med patienten 

hela tiden och hålla 

ögonkontakten 

Otrygghet i samband 

med vårdandet 

Otrygg under 

ambulanstran

sport 

Vård och behandling under 

transport upplevs otrygga och 

rapportering till mottagande 

enhet kan optimeras. 

Det har blivit mycket bättre nu än 

förr i tiden, för förr var det totalt 

hopplöst, då fick man nästan inte 

komma dit överhuvudtaget. Men 

nu är det nästan inga problem 

tycker ja. Så det har blivit bättre. 

Det har blivit mycket 

lättare att få patienter 

till psykiatriska 

akutmottagningen nu 

än förr 

Psykiatrin tar emot 

patienter nu 

Informanterna

s önskan och 

psykiatrins 

positiva 

utveckling 

Förbättrad teamsamverkan vid 

överlämnade av patienter leder 

till bättre vård 
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Forskningsetiska överväganden 

Studien har följt Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer. De fyra kraven 

var informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). 

Enligt informationskravet beskrevs syftet med studien samt när den skulle genomföras 

för verksamhetschefen och för de möjliga informanterna, samt att allt deltagande var helt 

frivilligt och kunde avbrytas när som helst. Enligt samtyckeskravet tillfrågades 

verksamhetschefen först om tillstånd för att få genomföra studien och få tillåtelse att 

tillfråga medarbetare om att delta i studien. Informanterna bestämde själv sedan över vad 

han/hon ville medverka i, samt utan några negativa påföljder hade deltagaren rätt i att när 

som helst avbryta sitt deltagande. Enligt konfidentialitetskravet informerades 

informanterna om att allt material under arbetets gång skulle förvaras och hanteras 

mycket varsamt samt att en tystnadsplikt gentemot deltagaren rådde av författarna under 

och efter studien. Detta försäkrade informanterna om att ingen obehörig kunde identifiera 

den enskilde deltagaren under eller efter genomförd studie. Enligt nyttjandekravet 

försäkrades informanten om att all data som samlades in, endast skulle användas till just 

denna studie samt att inte låna ut eller komma att användas i något kommersiellt syfte 

eller andra icke-vetenskapliga syften. All insamlad data förstördes efter att studien 

genomförts och godkänts. 
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Resultat 

Dataanalysen resulterade i att fyra teman och 11 subteman identifierades som svarade 

mot studiens syfte. Det första temat var “Tillgängliga resurser, synen på patienten och 

ambulanssjuksköterskans kunskap är av betydelse i förberedelser inför vård av patienter 

med psykisk ohälsa” med subteman “Begränsade valmöjligheter”, “Förberedelse vid 

larm” samt “Kunskapsbrist”. Det andra temat var “Ambulanssjuksköterskans tidigare 

erfarenheter och hantering av hot och våld samt upplevda känslor påverkar det 

personcentrerade förhållningssättet som är viktigt i det första mötet med patienten” med 

subteman “Bemötande”, “Hot och våld”, “Erfarenhet hos informanten” samt 

“Upplevda känslor vid vård och behandling av patient”. Det tredje var “Vård och 

behandling under transport upplevs otrygga och rapportering till mottagande enhet kan 

optimeras” med subteman “Otrygg under ambulanstransport” och “Svårigheter vid 

telefonrapportering”. Det fjärde och sista temat var “Förbättrad teamsamverkan vid 

överlämnade av patienter leder till bättre vård” med subteman “Känslor i samband med 

ankomst till destination” och “informanternas önskan och psykiatrins positiva 

utveckling”. 

 

Tillgängliga resurser, synen på patienten och ambulanssjuksköterskans kunskap är 

av betydelse i förberedelser inför vård av patienter med psykisk ohälsa 

Begränsade valmöjligheter 

Informanterna upplevde att allt fler människor lider av psykisk ohälsa i dagens samhälle 

vilket speglar sig i att de vårdar allt fler patienter med psykisk ohälsa. Flera informanter 

upplevde att det generellt inte fanns så många valmöjligheter av vårdnivåer för 

patienterna och en annan upplevde att patienter som lider av psykisk ohälsa inte hade 

samma förutsättningar för akut vård. 

 

“det är också en frustration, att man är så sjuk, men man kan inte få den hjälpen, men 

hade du haft en hjärtinfarkt hade hjälpen funnits direkt”(4) 

 

Informanterna upplevde att patienter med psykisk ohälsa larmar allt oftare på kvällen och 

under natten då de ofta mår sämre vid de här tiderna på dygnet. Informanterna upplevde 

att det behövs ett utökat samarbete med öppenpsykiatrin och vårdcentraler kring patienter 

med psykisk ohälsa. En del av informanterna upplevde att unga med psykisk ohälsa inte 

får tillräckligt med hjälp. 

Informanterna upplevde också att det saknas ett ordentligt bakre stöd i form av en 

specialistläkare, så som på andra kliniker, som går att ringa till.  

 

“är det psykiatri så vill jag kontakta psykiatriker, jag tycker att det ska vara som alla 

andra specialister”(6) 

Förberedelse vid larm 

Några informanter upplevde att de ofta får knapphändig information vid utlarmning. 

Informanterna upplevde att det då är svårt, eller ingen idé, att förbereda sig då 

verkligheten sällan stämmer överens med förhandsinformationen. Vid larm till vissa 

adresser, eller till personer som tidigare var kända av informanten eller av kollegorna, 

upplevde informanterna att de förberedde sig lite extra på att vara vaksamma för oväntade 

situationer. 
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“jag är lite extra vaksam när jag åker till vissa personer eller adresser”(3) 

Kunskapsbrist 

Samtliga informanter upplevde någon form av kunskapsbrist, vilket sträckte sig från att 

dom helt saknade utbildning i att ta hand om patienter med psykisk ohälsa till att någon 

hade lite arbets-/ privata erfarenheter som de kunde använda sig utav. 

 

“tror man känner sig lite hjälplös för att vi inte har den grundläggande kunskapen kanske 

som krävs”(4) 

 

En informant upplevde att det länge har pratats om att det saknas utbildning i att 

omhänderta patienter med psykisk ohälsa, men att det känns som om utvecklingen står 

still. 

 

“jag tycker att det här är någonting man pratat om ganska länge ända sen jag själv 

utbildade mig till sjuksköterska, att man tar upp det man pratar om det, man upplever att 

man får för lite av det här, men det känns ändå som vi står och trampar på precis samma 

ställe, för det har inte hänt så mycket i utvecklingen”(5) 

 

Informanterna upplevde att psykiatrin kommer i skymundan jämfört med andra områden 

inom ambulanssjukvården, där kunskapen om psykisk ohälsa upplevs som inte lika viktig 

och utbildning inom området prioriteras bort. Någon upplevde att de lär sig från patient 

till patient, som en erfarenhetsbeprövad kunskap och en annan informant menar att 

självupplevda situationer kan öka förståelsen för patienten. Tre av informanterna berättar 

om att de haft besök av chefen för psykiatrin i det undersökta landstinget för en kortare 

utbildning i samband med en arbetsplatsträff.  

Hälften av informanterna uttryckte en önskan om att det ska ingå utbildning i akut 

omhändertagande av patienter med psykisk ohälsa i specialistutbildningen för 

ambulanssjuksköterskor. Ett par informanter upplevde också att mer fokus bör läggas på 

utbildning i området generellt. 

 

“det är ändå så pass stor patientgrupp så jag skulle gärna se lite mer av det i 

utbildningen”(3) 

 

Informanterna upplevde att det var svårt att bedöma och avgöra om patienten är sjuk eller 

om det är patientens normaltillstånd när dom träffar patienten, hur allvarligt/akut sjuk 

patienten är. De upplevde också att bedömningarna till största del blev godtyckliga och 

baserades på egen erfarenhet, och vad som fungerat tidigare för dom själva på grund av 

avsaknaden av utbildning. 

 

“alla gör lite som dom själva tycker, det blir lite godtyckligt”(5) 

 

“det är en utmaning, att förstå hur allvarligt det är”(7) 

 

“jag tycker det är utmanande när man åker ut på en patient med psykisk ohälsa, man vet 

inte vart man ska börja”(6) 
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Informanterna var delade i upplevelsen vad de hade bristande kunskap om, där någon 

informant upplevde sig ha kunskap i att identifiera psykisk ohälsa men inte hur den skulle 

bemöta patienten. En annan upplevde att den hade svårt att veta vad den skulle säga till 

patienten, en annan upplevde att den hade kunskap i att ta hand om vissa patienter med 

psykisk ohälsa. Några informanter upplevde att de saknade utbildning generellt om 

prehospitalt omhändertagande vad gäller patienter med psykisk ohälsa. 

 

“det finns ingenting i min utbildning i alla fall som berättar vad ska jag göra prehospitalt, 

hur ska jag bete mig prehospitalt … det finns inte”(8) 

 

“dels att vi inte har så mycket utbildning inom det, inom sjuksköterskeutbildningen och 

sen inte heller i specialistutbildningen”(5) 

 

Informanterna upplevde ett behov av att ha tillgång till en annan resurs som åker på 

larmen istället för dem, exempelvis en psykiatrisk ambulans, eller att det finns någon 

psykiatrisjuksköterska att hämta upp vid larm som kan leda vårdandet.  

 

“skulle haft någon form av mobil resurs från psykiatrin med några som faktiskt är 

utbildade för att handskas med psykisk ohälsa”(3) 

 

Flera informanter upplevde att utbildning i bemötande, omhändertagande och prehospital 

vård samt former av bedömningsinstrument skulle kunna minska denna kunskapslucka 

och göra att vården av patienter med psykisk ohälsa skulle upplevas lättare och inte bli 

lika godtycklig.  

 

“ett instrument exempelvis om en patient uttrycker suicidtankar … att en ska ställa vissa 

frågor ... hur troligt är det att den ska begå självmord ... så det inte blir så godtyckligt”(8) 

 

Ambulanssjuksköterskans tidigare erfarenheter och hantering av hot och våld samt 

upplevda känslor påverkar det personcentrerade förhållningssättet som är viktigt i 

det första mötet med patienten. 

Bemötande 

Informanterna upplevde att förtroendet för den kollega man arbetar med påverkar vården 

av patienten, därför är det viktigt att båda tvås förhållningssätt och mål är det samma, för 

att patienten ska få ett professionellt omhändertagande och en bra vård. 

 

“jobbar man med en kollega som man har samma inställning med som en själv då kan 

man arbeta mer professionellt och lösa situationer och problem mycket lättare”(9) 

 

Informanterna upplevde att första mötet är mycket betydelsefullt, det är mycket viktigt 

att ta sig god tid när de är hos patienterna. Det är också viktigt att gå in i patientmötet med 

ett lugnt förhållningssätt och kunna lyssna aktivt, vilket skapar en bra kontakt samt ett bra 

förtroende menar informanterna.  

 

“du måste sätta dig ner och lyssna så att du får ett förtroende. Det tar ju en stund att 

bygga upp ett förtroende, så klart”(5) 
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Informanterna upplevde också att denna patientkategori är utmanande och tar mycket 

energi av en själv, då det krävs både tid och tålamod för att få dem själva att inse att de 

är sjuka och behöver sjukvård när de själva inte tycker sig behöva det. 

 

“det är en grupp som tar mycket tid och där man kan i vissa fall sitta i timmar hos 

patienten utan att det leder till något i slutänden ändå”(3) 

 

Några av informanterna upplevde att de måste tänka sig för vad de säger till patienter med 

psykisk ohälsa, för säger de fel saker i situationen kan hela mötet skära sig och förtroendet 

raseras totalt. 

 

“jag kanske sa fel saker så det blev lite fel ingång och det kan ju liksom vara kört sen och 

man kommer inte riktigt rätt”(2) 

 

Informanterna upplevde att det var svårt att få kontakt med patienter som lider av psykisk 

ohälsa, att få dem att öppna sig och att berätta hur de mår, då de ofta inte är så 

samarbetsvilliga. Informanterna trodde detta berodde på bristande självinsikt hos 

patienterna, där de inte ansåg sig själva vara sjuka. 

 

“det är ju inte alla som ringt oss själva heller ... så dom kanske inte vill ha oss där 

överhuvudtaget”(3) 

 

Flera av informanterna upplevde att de måste ha förmågan att känna av situationen och 

patientens integritet, då vissa patienter behöver ha ett mjukt bemötande för att 

informanterna ska kunna nå dem, medans andra måste de vara bestämda mot.  

 

“det är nog så att en får vara bestämd emot dem. Att tillåta dem att bestämma för mycket 

tror jag inte hjälper dom”(7) 

Hot och våld 

Informanterna upplevde att situationer kunde gå från att vara lugna till att bli hotfulla, där 

de inte bara var patienterna själva med psykisk ohälsa som utgjorde hotet, utan andra 

individer runt om som kunde vara orsaken till den hotfulla stämningen. Informanterna 

upplevde däremot att det inte hörde till vanligheten att någon personal blir skadad men 

att våldssituationer dessvärre inträffade. Informanterna upplevde att det händer att de får 

backa undan från vårdandet och att de tänker lite extra om sin egna säkerhet i dessa 

situationer. 

 

“då går det en kompis bakom ryggen på oss och marscherar i princip bakom oss och 

började prata om, - ja ambulansen tar inte med patienter nuförtiden!?”(9) 

 

“patienten går upp ur sängen och går emot mig och är på väg att slå mig, och det 

resulterar såklart i att vi får gå därifrån”(5) 

Erfarenhet hos informanten 

Hälften av informanterna upplevde att de ha någon form av erfarenhet som de hade nytta 

av i vården av patienter med psykisk ohälsa. Att ha egen erfarenhet eller en 

familjemedlem eller vän som varit drabbad av psykisk ohälsa upplevdes ge en större 

förståelse för patientens mående. Medans andra informanter upplevde att deras långa 
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arbetsvana har lett till erfarenheter i att ta hand om patienter med psykisk ohälsa. En 

informant upplevde att de hade erfarenhet av att avgöra vilka patienter som det var möjligt 

att ta en diskussion med och en annan informant upplevde att de kunde hjälpa patienter 

genom med att visa engagemang, förståelse och samtal. 

 

“vissa personer skulle jag aldrig ta en diskussion med, aldrig någonsin det går inte, jag 

försökte en gång och jag gör det inte igen”(4) 

Upplevda känslor vid vård och behandling av patient 

Informanterna upplevde flertalet känslor i samband med patientmötet. Känslorna som 

upplevdes i olika grad var frustration, medkänsla, förståelse för patientens situation, 

känsla av misslyckande, missnöjdhet, nöjdhet, oro samt uppgivenhet. De flesta 

informanter upplevde frustration över något som inträffade i samband med att de var hos 

patienten. Hälften av informanterna upplevde exempelvis frustration relaterat till 

öppettider och tillgänglighet på psykiatrisk öppenvård samt mobila teamet. Informanterna 

upplevde att patienter ibland inte hade behövt akutvård i form av ambulans, men det var 

enda alternativet för patienterna på grund av öppettider och tillgänglighet. 

 

“många har redan en kontakt med öppenvården också och mobila teamet och det här 

men utan någon anledning kan det ju vara fel tid på dygnet eller svårt att få tag på dem 

och då griper de efter annan hjälp och då blir det ambulansen i första hand”(10) 

 

“patienten behövde ha hjälp och det här var på natten”(1) 

 

Andra informanter upplevde frustration över att patienterna tog mycket energi, och att 

tålamodet inte alltid räckte till samt att mycket tid läggs för att försöka få med patienterna 

men att informanterna ändå inte alltid lyckas med detta.  

Andra orsaker informanterna upplevde frustration över var att inte kunna hjälpa patienten, 

att anhöriga saknar förståelse för psykisk ohälsa, att hjälpa barn till rätt vårdinstans samt 

vårdens oförmåga i att identifiera psykisk ohälsa. 

 

“ofta är det så att man, jag upplever i alla fall dom som vi åker till, att där kan man inte 

riktigt hjälpa till i tidigt läge”(4) 

 

Några informanter upplevde att de hade lätt för medkänsla och kanske kände med 

patienten i dennes känslor för mycket. 

 

“ibland kanske man är för förstående”(2) 

 

Känsla av misslyckande upplevdes av informanterna när de behövde tvinga med någon, 

exempelvis använda polisen till hjälp för någon som informanterna ansåg ha ett 

vårdbehov, som inte själv insåg/förstod det.  

 

“en polishandräckning till exempel då känns det ju som ett misslyckande även om jag 

förstår att rent logiskt att de behöver det”(8) 

 

Två informanter upplevde sig missnöjda när de inte lyckades få kontakt eller komma 

överens med patienten. Informanterna behövde på något sätt få kontakt med patienterna 
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för att uppleva nöjdhet, där det kunde vara att hjälpa dom till egenvård, stärka deras 

självförtroende, att få dom våga själva söka vård, genom samtal få med patienten in, att 

lyckas identifiera psykisk ohälsa hos någon eller att bara lyckas nå fram till patienten 

genom samtal. 

 

“patienten blev i alla fall väldigt nöjd och kände sig starkare och tryggare efter att vi 

varit där”(9) 

 

En informant upplevde oro i samband med patientmötet över vad en ska säga till patienter 

med psykisk ohälsa och att säga fel saker. 

 

“man tänker lite extra på hur och vad man säger till en sådan här patient“(10) 

 

Två informanter upplevde uppgivenhet i samband med vårdandet, där mycket tid och 

energi kanske lagts på en patient som ändå inte ledde till något. En informant upplevde 

uppgivenhet i möte med unga personer som saknade framtidstro. 

 

“när man tänker på att under den tiden... kanske vi hade...behövts väldigt mycket bättre 

på nåt annat ställe än att sitta och prata en timme och sen blev det inget av det ändå”(2) 

 

Vård och behandling under transport upplevs otrygg och rapportering till 

mottagande enhet kan optimeras. 

Otrygg under ambulanstransport 

Informanterna upplevde att vårdandet av patienter med psykisk ohälsa inne i ambulansen 

inte alltid var tryggt. Informanterna var tvungna att vara vara vaksamma, vara redo för att 

något skulle kunna ske, hålla ögonkontakt, se till att inte avsluta ett samtal som påbörjats 

samt inte göra patienten upprörd på något sätt. En informant upplevde sig själv vara lite 

godtrogen ibland gentemot patienterna. 

 

“ja jag kände mig på helspänd hela tiden”(7) 

 

“sitter man bak i bilen så vill man inte ha en patient med psykisk ohälsa som är arg och 

upprörd, för du har ingenstans att ta vägen"(4) 

Svårigheter vid telefonrapportering 

Informanterna upplevde tidigare att det har varit svårt att rapportera in till psykiatriska 

akutmottagningen när de var påväg in med en patient, men de upplevde också att 

kommunikationen dem emellan varandra blivit allt bättre på senare tid. 

 

“oftast när vi ringer ner till psykakuten blir vi ju bra bemött”(10) 

 

De flesta informanter upplevde att de ibland inte kom överens med psykiatriska 

akutmottagningen, där informantens bedömning av patientens vårdbehov skiljde sig åt 

med den bedömning som psykiatriska akutmottagningen gjort av situationen. 

 

“ibland så är vi inte överens med psykiatrin om patienten ska till dem eller till somatiska 

akuten”(4) 
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Informanterna upplevde att det ibland kunde uppstå missförstånd i samband med 

rapportering till psykiatriska akutmottagningen över telefon, vilket upplevdes som svårt, 

då de fick förbereda sig lite extra inför rapporteringen för att minimera risken för 

missförstånd. 

 

“man har lärt sig att det kan bli missförstånd i överapporteringen, vilket gör att jag 

tänker till lite extra på vad jag vill få fram innan jag ringer”(5) 

 

Förbättrad teamsamverkan vid överlämnade av patienter leder till bättre vård 

Känslor i samband med ankomst till destination. 

Att överlämna patienten till psykiatrin väckte olika slags känslor hos informanterna, där 

frustration, nöjdhet, uppgivenhet och känsla av otillräcklighet framkom. Flera 

informanter uttryckte en önskan om att deras bedömning av patientens mående borde 

prioriteras framför att mäta alkoholpåverkan hos patienten när man kommer till 

psykiatrin, när så inte var fallet upplevdes frustration. 

 

“ibland kan man uppleva att mäta patientens alkoholnivå har för stort fokus i samband 

med omhändertagandet”(1) 

 

De upplevde också en frustration när de ibland inte kom överens med psykiatriska 

akutmottagningen över vart patienten lämpligast skulle få vård någonstans. 

 

Nöjdhet upplevdes hos informanterna när psykiatrin bekräftade informanten i dens 

bedömning eller att patienten uttryckte någon form av positiv feedback till informanten.  

 

“jag kanske har rapporterat till psyk akuten och jag har fått en bekräftelse på att "- vi 

fattar vad du menar och vi ska ta över här", det kan jag känna är skönt”(4) 

 

Informanterna upplevde uppgivenhet när patienten kort efter ankomst sågs gå ifrån den 

psykiatriska akutmottagningen, när de lagt mycket tid på att försöka få med patienten in.  

 

“här satt jag och trodde att vi verkligen gjorde något bra för den här patienten och sen 

så tio minuter efter vi har vänt tillbaka så har patienten gått ut också och det har inte 

blivit något mer utav det”(2) 

 

eller där patienten med psykisk ohälsa körs till somatiska akutmottagningen för att vänta 

på bedömning av en läkare. 

 

“på akuten blir dom grön eller gul och får ligga där flera timmar och tillslut så går dom 

ju hem och då är man ju på ruta ett igen”(4) 

 

Informanter upplevde en känsla av otillräcklighet vid avlämnandet där tankar om vad de 

gjorde för fel eller att de var självkritiska till den vård som patienten med psykisk ohälsa 

hade fått. 

 

“jag har gjort så gott jag kunnat och är ganska nöjd med det, men ibland vet man ju inte 

riktigt” (2) 
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Informanternas önskan och psykiatrins positiva utveckling 

Informanterna upplevde att psykiatrins riktlinjer följs men att de ibland också önskade att 

de kunde tänjas lite, för att lättare kunna möta varandra i deras ibland olika bedömningar 

om patientens vårdbehov. 

 

“dom har vissa riktlinjer som dom är ganska strikta med, men att det ibland vore bra om 

man kunde åsidosätta dom lite”(5) 

 

De flesta informanter upplevde att det har blivit lättare att få in en patient på psykiatriska 

akutmottagningen för en bedömning nu än förr i tiden. De upplevde också att bemötande, 

omhändertagande samt att de är mer tillåtande med alkoholpåverkade patienter nu än förr. 

 

“Det har blivit mycket bättre nu än förr i tiden, för förr var det totalt hopplöst, då fick 

man nästan inte komma dit överhuvudtaget. Men nu är det väldigt sällan några problem 

tycker ja. Så det har blivit bättre” (7) 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelse av att vårda 

patienter med psykisk ohälsa prehospitalt. En kvalitativ ansats med en semistrukturerad 

intervju valdes för att få djupa och beskrivande svar av informanterna, något som Polit 

och Beck (2017) menar är en bra metod för att fånga informanternas upplevelser. 

Informanterna var en homogen grupp, då alla var verksamma i samma landsting med 

samma grundläggande förutsättningar, samt utgör hälften av det undersökta landstingets 

stationer. Medelåldern på informanterna var 43 år och medelvärdet av antalet år som 

verksamma ambulanssjuksköterskor var 7.5 år. Spridning på informanternas ålder och 

antal verksamma år i yrket är något som ökar trovärdigheten med studiens resultat och 

kan vara överförbart på resten av ambulanssjuksköterskorna i landstinget (Lundman & 

Graneheim 2012. I enlighet med Polit och Beck (2017) så utgick studien från ett 

bekvämlighetsurval för att kunna ta med samtliga informanter som önskade delta, för att 

undvika ett för lågt deltagarantal. Detta är något som kan ha påverkat resultatet, då 

informanterna på något sätt var intresserade av ämnet redan innan och på så sätt enbart 

kanske fångat upp informanter som har haft ett eget intresse att ställa upp (Polit & Beck 

2017). Informanterna har både upplevt liknande och olika upplevelser, där merparten av 

upplevelserna är liknande hos samtliga informanterna, vilket skulle kunna tala för att en 

viss mättnad har uppnåtts i enlighet med Polit och Beck (2017). 

 

Informanternas geografiska skillnader i tillgång till resurser och transportlängd in till 

psykiatriska akutmottagningen kan ha påverkat upplevelserna hos informanterna, där 

vårdtiden och valmöjligheterna ser olika ut runt om i landstinget. 

 

Studien hade ett svagt deltagarintresse vid det första utskicket och därför genomfördes ett 

nytt utskick två månader senare, vilket var nödvändigt för att få ihop tillräckligt många 

informanter. Det svaga intresset efter första utskicket kan ha berott på att det låg i tid en 

månad innan intervjuerna var tänkta att påbörjas. Detta kan ha medfört att tänkbara 

deltagare kanske tänkt att de skulle svara senare eller inte haft möjlighet att planera så 

långt innan, då detta är något som två informanter uttryckt. 

 

En intervjuguide konstruerades med semistrukturerade öppna frågor vilket enligt 

Forsberg och Wengström (2013) är ett bra sätt för att hålla informanten till ämnet, samtligt 

som informanten tillåts berätta fritt om sina upplevelser. Frågorna ställdes till samtliga 

informanter där informanterna har fått olika följdfrågor beroende på vad de berättade om. 

Att inte följa en exakt ordning utan att lyssna på informanten och välja frågor och 

följdfrågor efter vad som sagt anser inte Hsieh och Shannon (2005) vara en nackdel. För 

att öka trovärdigheten i enlighet med Polit och Beck (2017) och inte påverka resultatet 

under intervjuerna har egna erfarenheter och åsikter i så stor grad som möjligt lagts åt 

sidan, varit neutrala, för att inte påverka informanten att svara på ett visst sätt. 

 

Intervjuerna genomfördes på informanternas hemstationer. Intervjumiljön kan påverka 

kommunikationen positiv under intervjun enligt Lantz (2013), vilket man kan tänka sig 

att det gjorde i studien då hemstationen är en trygg plats för informanten jämfört med en 

okänd miljö. Intervjuerna genomfördes enskilt med informanterna och ses också öka 

tryggheten då informanten enbart behöver berätta om sina upplevelser för en person 
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(Lantz 2013). Intervjuerna genomfördes utan avbrott eller tidspress, förutom en intervju 

där ett lokallarm gick på stationen och intervjun fortsatte så fort larmet hade tystnat. 

 

Transkriberingen av intervjuerna genomfördes fortlöpande, där transkriberingen i ett 

första skede genomfördes av intervjuaren för att enligt Polit och Beck (2017) minimera 

risken för att tolka intervjun felaktigt. Det transkriberade materialet innehållsanalyserades 

i enlighet med Graneheim och Lundman (2004), där analysen fokuserat på det manifesta, 

det som synligt går att utläsa från textmaterialet för att minimera tolkning av orsaken till 

upplevelserna. Graneheim och Lundman (2004) beskriver vidare att förförståelser kan 

inverka på analysen så att vissa tolkningar av kvalitativ data sker trots att så inte var 

intentionen. Dock talar Polit och Beck (2017) för att förkunskaper är en fördel när 

intervjuer ska ske, då intervjuaren förstår och kan ställa följdfrågor på vad informanterna 

talar om i större utsträckning. 

 

För att skydda informanterna har inga personuppgifter samlats in under studien, som 

annars skulle lätt kunna kopplas ihop med informanten i resultat. Demografisk data har 

hanterats separat från det transkriberade materialet för att ytterligare minimera risken att 

en informant blir utpekat om obehörig skulle fått tillgång till datan. Det transkriberade 

materialet har märkts upp med olika koder som valts slumpmässigt för att inte obehöriga 

ska kunna koppla ihop det med en viss intervju. För att ytterligare skydda informanten 

har citat som valts ut i studien skrivits om till det Svenska språket där dialekter och andra 

tänkbara kännetecken tagits bort utan att ändra innebörden på informantens upplevelser. 

Detta är något som kan ha påverka vissa delar av resultat men som ändå är nödvändigt 

för att skydda informanten. Dessa ändringar och hur datan har hanterats har följt 

Vetenskapsrådets (2004) princip om konfidentialitetskravet, där datan hanterats varsamt 

och från obehöriga. Det transkriberade materialet som lagrats digitalt har varit 

lösenordsskyddat på datorer som obehöriga inte haft tillgång till. Studien har valt att inte 

skriva ut vilket landsting studien är genomförd i, utan enbart talat om det undersökta 

landstinget för att på så vis skydda informanterna ytterligare. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade på att informanterna upplevde olika saker under de olika delarna av den 

prehospitala vårdkedjan. Informanterna upplevde att patienter med psykisk ohälsa inte 

hade samma möjligheter till vård som somatisk sjuka patienter, de upplevde en bristande 

kunskap i bemötande och vårdandet av patienter med psykisk ohälsa samt olika 

känslomässiga reaktioner som uppstod i de olika delarna av den prehospitala vårdkedjan. 

Informanterna upplevde också svårigheter i att förbereda sig på vägen ut till patienten, 

där hot och våldssituationer kunde uppstå och att det inte alltid var lätt med 

telefonrapportering, samt en önskan om ytterligare förståelse och kunskap om varandras 

verksamheter för en fortsatt positiv utveckling av samarbetet mellan ambulanssjukvården 

och psykiatrin.  

 

Samtliga informanter upplevde någon form av kunskapsbrist när det kommer till patienter 

med psykisk ohälsa. Informanterna upplevde att de inte hade den grundläggande kunskap 

i att bemöta, vårda, eller rentav veta om patienten är sjuk eller inte som faktiskt behövs. 

Informanterna upplevde att de inte fått någon utbildning i att vårda patienter med psykisk 

ohälsa, något som även Reed och Fitzgerald (2005) kunde se i sin studie genomförd på 

grundutbildade sjuksköterskor. Att samma upplevelser ses i båda grupperna förklarar 
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också informanternas upplevelser att de behöver och vill se att psykisk ohälsa belyses i 

specialistutbildningen också då deras specialistutbildning inte belyst området. 

Informanterna upplevde också att utbildning behövdes med tanke på att det är en stor 

kategori av patienter som körs i ambulansen som lider av psykisk ohälsa och enligt med 

statisk är antalet körning på uppgång för denna patientgrupp. Informanternas bristande 

kunskap i hur de ska kommunicera med patienter med psykisk ohälsa har även setts hos 

paramedics i Rant och Bregar (2014) studie. Att bedöma om en patient med psykisk 

ohälsa är sjuk eller om det bara är dennes grundtillstånd, upplevdes också saknas kunskap 

om i att bedöma. Bedömningarna upplevdes av informanterna bli godtyckliga beroende 

på vad man hade för tidigare erfarenheter att tillgå. Studier har tidigare visat att vården 

som patienter med psykisk ohälsa får baseras på erfarenheter och inte evidensbaserad 

vård (Reed & Fitzgerald 2005). En annan upplevelse från informanterna är också att 

bedömningsinstrument skulle kunna hjälpa till i att bedöma patientens tillstånd och 

eventuellt vilken vård som skulle vara lämplig för patienten. Avsaknandet av adekvat 

utbildning och bedömningsinstrument har tidigare visats sig påverka förmågan att 

bedöma patienter med psykisk ohälsa (Robert & Henderson 2009). Robert och Henderson 

(2009) studie påtalade också vikten av att tränas i vad som går att göra prehospitalt för 

patienter med psykisk ohälsa. Informanternas samlade upplevelser om bristande kunskap 

och godtyckliga bedömningar skulle enligt dem kunna minskas genom utbildning i 

bemötande, omhändertagande och vad som faktiskt går att göra prehospitalt för 

patientgruppen tillsammans med tillgång på bedömningsinstrument. En god utbildning 

och tidigare erfarenheter, behövs enligt Sands (2007) för att vårdpersonalen ska våga lita 

på sin bedömning för att den ska bli korrekt. 

 

Informanterna upplevde att det var viktigt att ha förtroende för sin kollega, att bådas 

attityd gentemot patienten med psykisk ohälsa samt mål med vården var lika för att 

patienten skulle få ett professionellt omhändertagande. Ross och Goldner (2009) studie 

visade att om ambulanspersonalen hade en negativ attityd mot psykisk ohälsa redan inför 

patientmötet, ledde det till bristande engagemang och påverkades således bemötandet och 

den fortsatta vården negativt. Detta är något som också försvårar för ambulanspersonalen 

att värna om patientens självbestämmande och integritet (SFS 2017:30). En negativ 

attityd har setts i studier vara förknippat med brist på kunskap och avsaknandet av privata 

erfarenheter (Ewalds-Kvist et al. 2012) där kunskap och utbildning har sett påverka 

inställningen i en positiv riktning (Hansson et al 2013 ; Munro & Baker 2007 ; 

Samuelsson & Åsberg 2002). Informanterna upplevde också att bemötandet och det första 

mötet var viktigt för att skapa ett förtroende för vården, där informanten behövde ta sig 

tid och lyssna aktivt för att skapa ett förtroende. Sun et al. (2006) studie visade att 

sjuksköterskor som visade förståelse och medkänsla gentemot patienten, hade lättare för 

att få ett förtroende från patienten samt hade lättare att hantera de känslor som 

uppkommer i samband med mötet med patienten. Flertalet av informanterna upplevde att 

förmågan att vara flexibel och att kunna känna av situationen var en viktig förmåga hos 

dem, där de ibland behövde vara bestämda och ibland ha en mjukare ton mot patienten 

Tidigare studier har dock visat att från patienternas sida behövs medkänsla och förståelse 

för att patienten ska kunna lita på personalen och inte känna att de är där enbart för att 

bestämma över dom utan faktiskt vårda dem också (Pavulans et al. 2012). Utbildning och 

rätt förhållningssätt skulle kunna göra att upplevelsen att möta patienter med psykisk 

ohälsa skulle kunna upplevas lättare, vilket styrks av Hansson et al. (2013), Munro & 

Baker (2007) samt Samuelsson och Åsberg (2002) som skriver att utbildning ger en 
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positiv inställning mot psykisk ohälsa och skulle kunna också ge en ökad förståelse för 

patientens mående. Denna ökade förståelse skulle i enlighet med Sun et al. (2006) studie 

lättare kunna ge både sjuksköterskor och patienter ett förtroende för varandra och ge 

patienten en tillit till vården. 

 

Mötet med patienterna upplevdes inte alltid som en trygg miljö, där informanterna 

upplevde att patienten eller personer runt omkring kunde vara hotfulla. De upplevde 

många gånger att det inte var patienten själv som var det hotfulla i vårdsituationen, utan 

individer som finns runt om patienten och på platsen. Personer som lider av psykisk 

ohälsa uppfattas oftast som farliga och oförutsägbara av sjuksköterskor vilket leder till en 

rädsla mot patienter med psykisk ohälsa (Ross & Goldner 2009). Dankel (2016) 

understryker att det är svårt att motverka risken att bli utsatt för hot och våld från patienter 

som lider av psykisk ohälsa. Att inte känna sig trygg på arbetsplatsen är något som 

behöver arbetas med för att vården av patienter med psykisk ohälsa inte ska upplevas som 

betungande och osäkert för informanterna. I Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 1993:2) 

står det att “Arbetstagarna skall ha tillräcklig utbildning och information och få 

tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande 

trygghet” (AFS 1993:2 §4), således något informanterna behöver få mer av då de upplever 

vårdmiljön som otrygg i samband med vårdandet av patienter med psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskor har även i tidigare studier efterfrågat utbildning i hur de ska förebygga 

och hantera våld - och hotsituationer i samband med vårdandet av patienter med psykisk 

ohälsa (Atkin 2005). 

 

Informanterna upplevde flertalet känslor i samband med vården av patienter med psykisk 

ohälsa, där de främst upplevde en frustration. Informanternas frustrationen var riktad mot 

bland annat öppettider och tillgängligheten på resurser att tillgå i den prehospitala miljön 

för patienter med psykisk ohälsa, där någon informant upplevde att en patient med 

psykisk ohälsa inte hade samma förutsättningar för vård. Trots att vården ska ske på “lika 

villkor för hela befolkningen” (SFS 2017:30 kap 3, 1§) så upplever inte informanten att 

detta går att genomföra. Frustrationen skulle också kunna vara delvis riktad mot 

öppettider och tillgängliga resurser, då merparten av informanterna upplevde en 

frustration kopplat till deras bristande kunskap. Detta är något som påverkar den 

prehospitala vården negativt för patienten på grund av att informanterna upplevde sig 

sakna kunskap om att vårda och bemöta patienter med psykisk ohälsa, vilket leder till att 

vård på lika villkor inte går att genomföra, då informanterna kanske inte vågar lita på sin 

bedömning av situationen (Sands 2007) eller saknar utbildning i vad den kan göra för 

patienten prehospitalt (Robert & Henderson 2009). 

 

Informanterna upplevde att telefonrapportering inte alltid var det lättaste, där det kunde 

uppstå missförstånd och personalen på psykiatriska akutmottagningen inte alltid var 

överens med informanten om patientens vårdbehov. Samtidigt upplevde informanterna 

att kommunikationen hade blivit bättre på senare tid. En förbättring i kommunikationen 

skulle kunna bero på att SBAR implementerats under senaste åren i det undersökta 

landstinget, vilket bidragit med en tydligare kommunikation, vilket i sin tur minimerar 

risken för missförstånd och informationsluckor som annars lätt skulle kunna uppstå 

(Stewart & Hand 2017). En tydligare kommunikation gör att patienter kommer till rätt 

vårdgivare och får ett bättre omhändertagande (Stewart & Hand 2017). Informanternas 

upplevelse av att inte komma överens med psykiatriska mottagningen skulle kunna 
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minskas om en större förståelse och insikt fanns om varandras verksamheter vilket 

Roberts och Hendersson (2009) menar förbättrar samarbetet mellan organisationerna. De 

visade också i sin studie att förståelsen för varandras verksamheter var låg och patientens 

fortsatta vård blev lidande utav detta. Detta är något som skulle kunna minskas genom 

utbildningsinsatser och hospitering i varandras verksamheter (Roberts & Hendersson 

2009).  

Resultatets betydelse för omvårdnaden samt förslag på framtida forskning 

Kunskapen om patienter med psykisk ohälsa är bristande och där har ambulanssjukvården 

stora utvecklingsmöjligheter för att erbjuda mer kvalificerad utbildning till sina anställda 

inom ambulansen. En omarbetad studieplan för specialistutbildningarna mot 

ambulanssjukvård skulle kunna ge en bättre och säkrare vård till patienterna samt göra 

ambulanssjuksköterskorna mer redo att bemöta patienterna efter avslutad utbildning. Mer 

forskning är önskvärt i ämnet då studien enbart undersökt en viss del av 

ambulanssjuksköterskorna i ett av landets landsting och det kan vara svårt att dra några 

nationella slutsatser då verksamheterna kan skilja sig åt landstingen emellan där olika 

riktlinjer, geografiska skillnader samt tillgång på resurser och förutsättningar för 

ambulanssjuksköterskan kan förekomma. Förslag till vidare forskning skulle kunna vara 

en statistisk studie med utgångspunkt från denna studies resultat. En studie som skulle 

kunna bekräfta om upplevelserna är lika runt om i landet samt att samma upplevelse om 

kunskapsbrist föreligger och att behovet av mer utbildning inom psykisk ohälsa för 

ambulanssjuksköterskor är ett nationellt behov och inte bara ett lokalt behov. 

Konklusion 

Slutsaten med studien var att ambulanssjuksköterskor upplevde en bristande kunskap i att 

bemöta, bedöma och vårda patienter med psykisk ohälsa i den prehospitala miljön. Den 

upplevda kunskapsbristen upplevdes leda till osäkerhet i samband med patientmötet och 

således sämre vård för patienten. Hot och våld var något som också upplevdes i samband 

med vården av patienter med psykisk ohälsa där utbildning i bemötande och 

riskförebyggande arbete skulle kunna förbättra arbetsmiljön för 

ambulanssjuksköterskorna och öka tryggheten i vårdandet av patienterna. De upplevde 

också att kommunikationen och patientomhändertagande hade blivit bättre på 

psykiatriska akutmottagningen under senaste tiden, men där en ökad förståelse och insikt 

i varandras verksamheter skulle kunna göra samarbetet och kommunikationen ännu 

bättre, vilket då skulle kunna leda till en bättre vård för patienterna med psykisk ohälsa.   
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Bilaga 1 - Brev till verksamhetschefen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till verksamhetschefen för ambulansen i ---------. Godkännande av datainsamling. 

  

Vi är två sjuksköterskor som går specialistutbildningen med inriktning mot 

ambulanssjukvård på Karlstads universitet, som under höst/vårterminen kommer att 

skriva ett examensarbete. 

 

Inom ambulansverksamheten möter vi många personer med psykisk ohälsa vilket har 

intresserat oss om hur det upplevs att vårda den psykiatriska patienten prehospitalt. Vi 

vill således med denna studie undersöka hur den psykiatriska patienten upplevs att vårda 

i en prehospital miljö av ambulanssjuksköterskor som arbetar prehospitalt. 

 

Vi har som mål att intervjua 10-15 personer för att få ett bra underlag till denna studie. 

Att delta i studien kommer vara frivilligt samt att deltagarna kommer närsomhelst ha 

möjlighet att avbryta sin medverkan om de så önskar. Deltagarna vi söker till denna 

studie är sjuksköterskor med en specialistutbildning i ambulanssjukvård och som har 

erfarenhet av att vårda psykiatriska patienter prehospitalt. 

Intervjuerna kommer att genomföras på deltagarnas respektive ambulansstation, där 

varje intervju kommer att spelas in och beräknas ta cirka 30-45 minuter. Det inspelade 

materialet kommer att behandlas konfidentiellt och förstöras efter att studien är 

genomförd. Efter avslutad studie kommer resultatet att delges till verksamheten. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Fredrik Tufvasson   Jens Lagerqvist 

fredrik@tufvasson.nu   madcatz15@gmail.com  

070-2813007    070-2662329 

 

 

Handledare:  

Anders Sidenblad 

anders.sidenblad@kau.se 

054-700 23 98 
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 TILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV EXAMENSARBETE 

 

 

 …………………………………………………………………………………………… 

Studerandes namn, kurs 

…………………………………………………………………………………………… 

Studerandes namn, kurs 

 …………………………………………………………………………………………… 

Ovanstående studerande vid, inom Omvårdnad, Karlstads universitet, erhåller tillstånd 

att genomföra examensarbetet benämnt: 

……………………………………………………………………………………………. 

vid klinik/enhet/motsvarande vid/i 

 

…………………………………………………………. 

 

  

 

…………………………………………………………. 

Ort och datum 

…………………………………………………………. 

Verksamhetschef/motsvarande 

 

OBS! Efter underskrift lämnas en kopia av tillståndet till handledaren och tillståndet ska 

bifogas som bilaga till examensarbetet. 
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Bilaga 2 - Brev till informanten 

 

 
Förfrågan om deltagande 

  

Vi är två sjuksköterskor som går specialistutbildningen med inriktning mot 

ambulanssjukvård på Karlstads universitet, som under höst/vårterminen kommer att 

skriva ett examensarbete. 

 

Inom ambulansverksamheten möter vi många personer med psykisk ohälsa vilket har 

intresserat oss om hur det upplevs att vårda den psykiatriska patienten prehospitalt. Vi 

vill således med denna studie undersöka hur den psykiatriska patienten upplevs att vårda 

i en prehospital miljö av ambulanssjuksköterskor som arbetar prehospitalt. 

 

Vi söker deltagare som har en specialistutbildning inom ambulanssjukvård och som har 

erfarenhet av att vårda den psykiatriska patienten. Att delta i studien är helt frivilligt och 

du kommer när som helst ha möjlighet att avbryta din medverkan i studien. 

 

Intervjuerna kommer att genomföras på er respektive ambulansstation, där varje intervju 

kommer att spelas in och beräknas ta cirka 30-45 minuter. Intervjuerna kommer 

genomföras fortlöpande under November till och med Januari, och tiden för intervjun 

bokas in när det passar dig. Det inspelade materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt och förstöras efter att studien är genomförd. Efter avslutad studie kommer 

resultatet att delges till verksamheten. 

 

För att intresseanmälan, kontakta oss direkt via e-post eller på telefon/sms så 

bokar vi in en tid som passar dig. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Fredrik Tufvasson   Jens Lagerqvist 

fredrik@tufvasson.nu   madcatz15@gmail.com  

070-2813007    070-2662329 

 

 

Handledare:  

Anders Sidenblad 

anders.sidenblad@kau.se 

054-700 23 98 
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Bilaga 3 - intervjuguide 

Kön? 

Hur gammal är du? 

Vilket år tog du din sjuksköterskeexamen? 

Hur länge har du arbetat inom ambulanssjukvården? Varav hur länge som 

specialistutbildad ambulanssjuksköterska? 

Hur ofta uppskattar du att du vårdar en patient med psykisk ohälsa prehospitalt? 

(dagligen, en gång i veckan, en gång i månaden?) 

  

Intervjufrågor 

Kan du beskriva hur en typisk vårdsituation med en patient med psykisk ohälsa kan se 

ut och hur du upplever den, från larm till avlämnandet? (Ex Patientfall),  

Hur upplever du att det är att vårda en patient med psykisk ohälsa? Svårt? Lätt? 

Utmanande? Givande? 

Kan du beskriva ett vårdtillfälle/situation där du efteråt känt dig nöjd med 

omvårdnaden? (Patient nöjd! Bra resurser, gott bemötande av samverkande enheter, 

trygg med tagna beslut osv) 

Kan du beskriva ett vårdtillfälle/situation där du efteråt har känt dig missnöjd med 

omvårdnaden (patient missnöjd! otillräckliga resurser, dåligt bemötande av annan 

vårdinstans eller otillräcklig egen kunskap) 

Förbereder du dig på något speciellt sätt när du ska möta en patient med psykisk ohälsa? 

(Vad tänker du när larmet kommer?) 

Hur upplever du att patientens fortsatta vårdbehov utefter din bedömning går att 

tillmötesgå?/genomföra?/uppfylla? 

Hur upplever du det medicinska bakre stödet är kring omvårdnaden av patienter med 

psykisk ohälsa? 

Vad för ytterligare stöd och eller hjälpmedel skulle du vilja ha möjlighet att ha tillgång 

till prehospitalt? 

Berätta hur du anser din egen kunskapsnivå är i att vårda patienter med psykisk ohälsa? 

Är det något annat du vill lägga till som vi inte berört eller något som du tänkt på inför 

intervjun som du vill berätta om? 

Får jag återkomma till dig om jag har en ytterligare fråga, om jag behöver få något mer 

förklarat för mig? 
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Följdfrågor: 

● Vad upplevde du då? (Vid larm, på vägen ut, vid ankomst, transport, 

rapportering, överlämning)  

● Kan du beskriva? 

● Kan du utveckla? 

● Kan du ge exempel? 


