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Sammanfattning 
 
Ansvaret för omvårdnaden inom ambulanssjukvården regleras av Socialstyrelsen. Sedan 2005 
innebär det att en legitimerad sjuksköterska på ambulansbesättningen innehar den högsta 
formella medicinska kompetensen och ansvaret för omvårdnaden. Tidigare forskning inom 
vårdvetenskap och tidigare klinisk forskning inom ambulanssjukvården att omvårdnad är ett 
komplext fenomen som ställer höga krav på sjuksköterskorna. Syftet med fördjupningsarbetet 
var att beskriva de erfarenheter som sjuksköterskor har av att ansvara för omvårdnaden inom 
ambulanssjukvården. Deras levda erfarenhet antogs kunna bringa en ny förståelse för 
fenomenet; att ansvara för omvårdnaden inom ambulanssjukvården. Metoden som användes 
utgjordes av den deskriptiva fenomenologin. Fem sjuksköterskor intervjuades och deras 
erfarenheter analyserades i avsikt att finna beskrivningar på fenomenet. En gemensam 
beskrivning av deras erfarenheter framkom som konkretiserades och konstituerades med hjälp 
av följande innebördselement; ”Förbereder och skapar förutsättningar för omvårdnaden”, 
”Finnas till för patienten och närståendes behov” samt ”Skapar trygghet för patient och 
närstående”. Slutsatser som kan dras av fördjupningsarbetet är att sjuksköterskorna erfar 
fenomenet som präglat av en helhetssyn på patienten och omvårdnaden. Fördjupningsarbetets 
kliniska relevans är att den genererar en ny förståelse för yrkesrollen som kan användas för att 
utveckla den.  
 
Sökord: ansvar, omvårdnad, ambulanssjukvård, sjuksköterska. 
 
Abstract 
 
The responsibility for nursing care in the Swedish Ambulance Service is regulated by the 
Swedish National Board of Health and Welfare. Since 2005 the registered nurses (RN) on the 
ambulance team have the highest medical competence and overall responsibility for the care. 
Earlier research related to “caring science” and “prehospital care” generates an understanding 
to caring as a complex phenomenon, which generate high demands on the nurses. The aim of 
this study was to describe the experiences that nurses in Swedish Ambulance Service have 
according to their responsibilities for the prehospital nursing care. Their lived experience was 
assumed to generate new understanding of the phenomena, to be responsible for the 
prehospital nursing care. The method that was used was the descriptive phenomenology. 
Interviews of five nurses where analyzed with the purpose of obtaining descriptions of the 
phenomena. A collective description of their experience emerged and was concretized and 
constituted by three meaning units; “Prepare and create conditions for the nursing care”, “To 
be there for the patient and significant others” and “Create comfort for the patient and 
significant others”. Conclusions that came out of the study are that the nurses lived 
experiences of the phenomena is characterized by a holistic view of the patient and their care. 
The relevance for clinical practice will be a new understanding for the phenomena which can 
be used in professional development.  
 
Key words: responsibility, caring, Swedish Ambulance Service, prehospital care, nurse. 
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1. Inledning 
 
Som sjuksköterska inom ambulanssjukvården står man med den högsta formella kompetensen 
gällande medicinsk vård och omvårdnad. Det innebär enligt Socialstyrelsen (SOSFS 1997:18, 
1999:17) det högsta ansvaret för vården och sjuksköterskan får ofta fatta svåra beslut utifrån 
komplexa situationer. Sedan 2005 ställs krav ifrån Socialstyrelsen att endast sjuksköterskor 
får administrera läkemedel inom ambulanssjukvården, undantaget syrgasbehandling (SOSFS 
2000:1). Det innebär att de delegeringar som icke-legitimerad personal tidigare hade har tagits 
bort. En viss debatt väcktes i samband med denna reform, vilket ansvar sjuksköterskan har 
och hur det förhåller sig till de allmänt antagna riktlinjerna. Härav mitt intresse för detta 
område och jag blev nyfiken på hur detta ansvar erfars av sjuksköterskor inom 
ambulanssjukvård. 
 
Min snart tioåriga erfarenhet som sjuksköterska inom ambulanssjukvården säger mig att det är 
en verksamhet som i stor utsträckning är och har varit styrd av riktlinjer och checklistor för 
exempelvis HLR, astma, stroke, trauman med flera. Upplevelsen jag har är att ansvaret har 
handlat om att vara alla dessa riktlinjer trogen. Men jag anser att dessa riktlinjer mer handlar 
om hur man gör och inte så mycket om hur man är när man är ansvarsfull. Många av de fall 
jag har mött som sjuksköterska inom ambulanssjukvården faller inte in under kategorin 
livshotande, utan handlar mer enligt mig om omvårdnad ur ett bredare perspektiv än att 
primärt vara fokuserat på det medicinska. Där har jag upplevt att jag har ett ansvar som inte 
alltid kan jämställas med att följa alla förutbestämda riktlinjer eller styrdokument. Min 
upplevelse av ansvar är att det utgår ifrån hela den situation människan jag möter befinner sig 
i. Då blir ansvaret större och annorlunda tror jag, jämfört med att följa i förväg uppgjorda 
riktlinjer. Ansvaret handlar då mer om mitt förhållande till den jag möter och inte i lika stor 
utsträckning vad jag gör och inte gör. 
 
Utifrån detta väcktes mitt intresse att studera de erfarenheter sjusköterskorna har av ansvar. 
Vad styrdokument och riktlinjer säger oss är en sak, och frågan är om sjuksköterskornas 
erfarenhet avviker ifrån dessa eller på något sätt kan generare en ny förståelse för 
sjuksköterskerollen inom ambulanssjukvården?  
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2. Bakgrund 
 
Bakgrunden inleds med en redovisning av utvecklingen av yrkesrollen som sjuksköterska 
inom ambulanssjukvården samt dess professionella ansvar. Vidare behandla ansvar ur 
Socialstyrelsen, vårdvetenskapens och filosofins perspektiv. Bakgrunden avslutas med ett 
problemområde som leder fram till fördjupningsarbetets syfte och frågeställningar. 
 
2.1 Sjuksköterskan i ambulanssjukvården och deras professionella ansvar 
 
Historiskt sett har ambulansverksamhet i Sverige varit utformad som en transportverksamhet. 
Sedan 60-talet har dock verksamheten utvecklats till en alltmer sjukvårdande verksamhet. 
Parallellt med den utvecklingen har högre krav ställts på formell sjukvårdsutbildning 
(Suserud, 1998).  Idag ställs samma krav på standard inom den prehospitala 
ambulanssjukvården avseende diagnostisering och behandling som inom den sjukhusanknutna 
akutsjukvården (Suserud, 2001). Denna utveckling av ambulanssjukvårdens kvalitet har lett 
till att fler sjuksköterskor börjat arbeta inom ambulanssjukvården (Suserud, 1998). Det beror 
bland annat på att Socialstyrelsen starkt har begränsat möjligheten för ambulanssjukvårdare 
att få delegering för att administrera läkemedel (Suserud, Bruce & Dahlberg, 2003a) och från 
och med den 30 september 2005 kräver Socialstyrelsen att läkemedel skall administreras av 
legitimerad personal. Med anledning av det kravet bemannas alla ambulanser i Sverige med 
minst en sjuksköterska (Suserud, 2001). Diskussionen kring ansvaret som sjuksköterskorna 
har inom ambulanssjukvården har på grund av detta mycket kommit att handla om 
läkemedelsadministrering. Samtidigt finns också en tradition av att inom ambulanssjukvården 
följa fasta riktlinjer och styrdokument när det gäller omvårdnaden (jmf The National 
Association of Emergency Medical Technicans, 2003).  
 
Enligt Socialstyrelsen (SOSFS, 1997:18) är den mest lämpliga utbildningsnivån för de 
medicinskt kvalificerade uppgifterna som utförs i ambulansen, sjuksköterska med bred 
erfarenhet av eller utbildning inom akutsjukvård. I den tidigare forskningen rörande 
sjuksköterskan inom ambulanssjukvård ses de medicinska färdigheterna som prioriterade av 
ambulanssjukvårdare och läkare inom ambulanssjukvård (Suserud & Haljamäe, 1999; 
Suserud, Bruce & Dahlberg, 2003a). Samtidigt visar forskningen att sjuksköterskorna själva 
ser sin yrkesroll som innehållande mer än bara medicinska färdigheter. Man värderar respekt 
för patientens integritet, meningsfulla relationer och närhet till patienten som viktiga 
komponenter i vården och bedömningen av patienten (Wahlin, Wieslander, & Fridlund, 1995; 
Suserud, Bruce & Dahlberg, 2003b; Ahl mfl, 2005). Vidare visar tidigare forskning på 
personal inom ambulanssjukvården att de inte sällan hamnar i etiska konflikter då deras 
relation till patienten påverkas av yttre liggande faktorer (Sandman & Nordmark, 2006). 
Dessa faktorer kan utgöras av till exempel andra professioner, olika uppfattningar om vad 
som är bäst för patienten, patientens autonomi och organisatoriska strukturer.  
 
Att arbeta som sjuksköterska inom prehospital vård, det vill säga den vård som bedrivs 
utanför sjukhus i exempelvis ambulans, helikopter eller flygplan, ställer krav på 
självständighet i synnerhet när det gäller medicinska beslut (Bader, Terhorst, Heilman & 
DePalma, 1995; Suserud, 2001). Bedömningen av vården inom ambulanssjukvården beskrivs 
av Wireklint-Sundström (2005) som innehållande två enheter dels en snabb medicinskt 
inriktad bedömning som handlar om att snabbt bedöma patientens tillstånd och vilka åtgärder 
som behövs. Vidare framkommer att det också finns en vilja att lyssna in och möta den 
individuella patienten och dennes lidande.  
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Enligt Suserud (1998) uppfattar sjuksköterskor, ambulanssjukvårdare och läkare inom 
ambulanssjukvård, att fler sjuksköterskor inom ambulanssjukvården leder till en högre 
vårdkvalitet. De sjuksköterskor som av de flesta anses vara bäst lämpade för att arbeta inom 
prehospital vård är sjuksköterskor med god erfarenhet av sjukhusvård samt vidareutbildning 
inom anestesi, intensivvård eller kardiologi. Dessa ansågs ha erfarenhet av medicinsktekniska 
åtgärder samt ha goda medicinska kunskaper (Suserud, 1998; Sjöström & Johansson, 2000). 
Dessutom ansåg ambulanssjukvårdarna i Suseruds (1998) studie att dessa sjuksköterskor var 
duktiga på att ge psykologiskt stöd till patienter och anhöriga. 
 
Suserud, Bruce och Dahlberg (2003a) har gjort en studie av hur sjuksköterskor gör sina 
bedömningar inom ambulanssjukvården. Studien visar att om man i mötet med patienten inte 
har ett öppet förhållningssätt kan det leda till att den mest lämpade behandlingen blir kritiskt 
fördröjd. De sjuksköterskor som innan ankomst till patienten noggrant planerade 
behandlingen utifrån de uppgifter man fått ifrån larmcentralen, hade svårare med att möta 
patientens individuella behov. Sjuksköterskorna studien var ofta den kliniska auktoriteten i de 
aktuella situationerna, och hade ett extra stort ansvar för patienternas välbefinnande. 
Bedömningarna som sjuksköterskorna gjorde på platsen hos patienten var utifrån ett kliniskt 
och tekniskt perspektiv. De planeras i förväg innan mötet med patienten utifrån tidigare 
erfarenheter av liknande situationer. 
 
Suseruds, Bruce och Dahlbergs (2003b) studie visar att inom ambulanssjukvård är jämvikten 
mellan medicinska kunskaper och omvårdnad hos sjuksköterskan viktig. Enligt författarna är 
tillit nyckeln till meningsfulla relationer inom den prehospitala vården. Om patienten känner 
sig trygg kan en meningsfull relation till sjuksköterskan byggas upp. Studien visar även att 
sjuksköterskorna upplever att innebörden i patientkontakten är att ta reda på patientens behov 
och att sjuksköterskorna betonar vikten av ett respektfullt bemötande av medvetna patienter. I 
mötet med medvetslösa patienter betonas vikten av att respekt för patientens integritet, man 
måste i sådana situationer också lära sig att dela patientens känslor. En sjuksköterska 
sa;”Think of the patient’s integrity… (You) mustn’t let them lie there with no clothes on…I 
wouldn’t like it. I think to myself… (about) if I couldn’t look after myself…” (Suserud, Bruce 
& Dahlberg, 2003b s. 15). Studien visar på att det är viktigt att skaffa sig en uppfattning om 
patientens sociala situation och hemmiljö, för att få en bredare överblick av dennes situation. 
Sammanfattningsvis visar studien på att en nära kontakt med patienten är av stor vikt i 
situationer där sjuksköterskor är ansvariga för den akuta omvårdnaden.  
 
När sjuksköterskor inom ambulanssjukvård överlämnar patienten till sjukhuspersonal på 
akutmottagningen tar de inte bara ansvar för det kliniska omhändertagandet, utan även för att 
patientens behov uppmärksammas utifrån flera perspektiv (Suserud, Bruce & Dahlberg, 
2003c). Sjuksköterskor upplever dock ett problem med att personalen på akutmottagningen 
ofta efterfrågar medicinska diagnoser medan den prehospitala ambulanssjukvården har ett 
annorlunda perspektiv som innefattar en helhetsbedömning av patientens behov.  
 
2.2 Socialstyrelsens reglering av ansvaret för en sjuksköterska inom 
ambulanssjukvård 
 
Kompetensbeskrivning för sjuksköterska i ambulanssjukvård (SOSFS 1997:18) är ett tillägg 
till ”Socialstyrelsens allmänna råd 1995:5”, där det framkommer att patienternas behov är 
avgörande för vilka insatser en sjuksköterska skall genomföra. Vidare ställs krav på att kunna 
arbeta under ogynnsamma förhållanden samt att vara en säker förare av ambulansfordonet.  
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Med utgångspunkt i Hälso- och Sjukvårdslagen ska en sjuksköterska inom 
ambulanssjukvården ”kunna med ett etiskt förhållningssätt och i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet inom specialområdet ansvara för omvårdnaden av 
patienterna” (SOSFS 1997:18). 
 
Utifrån de situationer som sjuksköterska med specialisering i ambulanssjukvård hamnar i och 
som kan vara komplexa skall man kunna: 
 
 ”Ansvara för omvårdnaden som motsvarar vad som angetts för legitimerad sjuksköterska, dels därtill 
 kunna med beaktande av patientens sociala situation, i samråd med denne eller närstående person, 
 identifiera, bedöma behovet av och vidta åtgärder för att tillförsäkra patienten god vård stödja patienter 
 och/eller närstående i kris och vid behov hänvisa till annan expertis på ett flexibelt och kreativt sätt 
 omhänderta patienter i skiftande miljöer och med ibland begränsade resurser.” (SOSFS 1997:18) 
  

2.3 Fördjupningsarbetets vårdvetenskapliga förståelsehorisont av ansvar 
 
Följande beskrivning utgör detta fördjupningsarbetes förståelse av vårdvetenskap/ 
omvårdnadsvetenskap och vårdande/omvårdnad. Jag vill fortsättningsvis ansluta mig till 
Eriksson och Hamrin som enligt Lindberg-Sand (1993) uttryckt följande: ”I vårt fall har vi 
utgått från att begreppen vård/omvårdnad och vårdvetenskap/omvårdnadsvetenskap är 
identiska begrepp och att de står för en vidare syn på vårdandet/omvårdnaden (än nursing, 
min anm.).” (s.15)  
 
Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 1993:17) är omvårdnadens syfte att;  
”… stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån 
patientens individuella möjligheter och behov, minska lidande samt att ge möjlighet till en 
god död.” Omvårdnad kan vara allmän eller specifik, men den skall sträva mot en 
hälsobefrämjande miljö och undanröja smärta och obehag. Vidare skall den ge stöd och hjälp 
till patienter i deras reaktioner på ohälsa. Omvårdnad skall utgå ifrån en stark fokusering på 
patientens självbestämmande, säkerhet och integritet. En sjuksköterska skall i första hand 
ansvara för den praktiska utformningen av omvårdnaden. I det ansvaret ingår ett primärt 
ansvar för omvårdnaden, ansvar för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs och 
utvärderas samt att ansvara för att omvårdnadsteoretiska och etiska grunder tydliggörs i 
omvårdnadsarbetet. 
 
Omvårdnad beskrivs vanligtvis som de vårdåtgärder som görs i direktkontakt med patienten 
(Lindberg-Sand, 1993). Omvårdnad ses ofta som något naturligt som man kan klara av utan 
teoretisk utbildning. För att tydliggöra sjuksköterskans professionella yrkesroll finns en 
strävan efter att teoretisera omvårdnad genom forskning. I amerikansk forskning kan man 
urskilja två olika inriktningar som rör vården, caring och nursing. Caring innebär en bredare 
syn på vården medan nursing framstår som det specifika sjuksköterskeuppgifterna. Lindberg-
Sand menar att ett omvårdnadsämne som är utvecklat ifrån ett nursing-perspektiv kommer att 
få en tydligare medicinsk orientering, och erhåller därmed inte samma allmängiltiga karaktär. 
Det skulle kunna sammanfattas som att caring-perspektivet riktar sig mot den vårdaren är 
medan nursing-perspektivet riktar sig mot det vårdaren gör. Jag ser det som att 
ambulanssjukvården har haft ett nursing-perspektiv på vården i det att de medicinska 
färdigheterna har uppfattats som de mest eftersträvansvärda (jmf. Suserud 1998; Suserud, 
Bruce & Dahlberg, 2003a; Bader mfl, 1995; Suserud, 2001). Detta perspektiv håller, menar 
jag, på att ändra riktning mot ett caring orienterat perspektiv (jmf. Suserud, Bruce & 
Dahlberg, 2003b; Wahlin, Wieslander & Fridlund, 1995; Ahl mfl. 2005, Wireklint-
Sundström, 2005).   
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Enligt Eriksson (1987), är vårdvetenskap en humanistisk vetenskap med ett caring-perspektiv 
som syftar till att skapa ”… vetande om konsten att vårda” (a.a. s.20) och som utgår ifrån en 
humanistisk holistisk människosyn (Eriksson, 1997). Människan uppfattas som en holistisk 
helhet som består av delarna kropp, själ och ande. Denna uppfattning om en holistisk enhet 
delas av flera andra (jmf. SOSFS 1993:17, Dossey mfl,1995, Fagerberg, 2003). 
Vårdvetenskap försöker utröna vårdandets djupaste innebörd (Eriksson, 2000). Vårdandet är 
ursprungligen något naturligt hos människan (Eriksson, 1987), och målet är att uppnå hälsa. 
Eriksson menar att alla människor är naturliga vårdare med avseende på den mest 
grundläggande vården. Vårdandet förutsätter en relation mellan två människor och kan 
bedrivas i tre olika nivåer; naturlig vård, självvård och andras vård. Med självvård menas 
naturlig vård som behöver stöd ifrån professionella vårdare och med andras vård menas den 
vård som i helt tas över av professionella vårdare. Utgångspunkten i den vård som utförs av 
professionella vårdare är den holistiska människosynen (Eriksson, 1997). Som vårdare har 
man ett specifikt kunskapsområde gällande människans delar, men det får inte leda till att man 
glömmer bort helheten. I en konkret vårdsituation får ingen av människans delar utelämnas, 
utan det skall vara ett möte med hela människan (Erikson, 1987). ”Det är denna komplexa 
helhet som vårdaren skall möta, förstå, tolka och vårda.” (a.a. s.68) Dossey mfl (1995) menar 
att delarna påverkar varandra och kan jämföras med ett kalejdoskop som ändrar sig drastiskt 
bara man snurrar lätt på det. Delarna påverkar varandra och därför måste vi se människans 
delar och kombinera dem till enhet. I relation till ambulanssjukvård  kan detta holistiska 
perspektiv ses i Sjöström och Johanssons (2000) studie. Där framkommer att en viktig 
förmåga inom ambulanssjukvården är att identifiera patientens behov. Den förmågan grundar 
sig i förmågan att kunna närma sig en patient och i den närheten kunna bestämma patientens 
behov. En av deltagarna i studien säger att det är viktigt att vara ”allround” eftersom 
vårdsituationerna kan vara komplexa och menar att det inte är alltid det är just 
ambulanssjukvård som behövs. I vissa fall handlar det om sociala problem som man försöker 
ordna genom att till exempel ta kontakt med en präst. 
 
Människokärleken, caritastanken, är enligt Eriksson (1987) vårdandets kärna och ursprung. 
Det latinska ordet ”caritas” betyder just kärlek. Erikssons uppfattning om omvårdnad är att 
dess kärna utgörs av mötet mellan vårdare och vårdad (Lindberg-Sand, 1993). Enligt Eriksson 
(1997) bygger relationen mellan människor på caritastanken. Hon menar att en relation i 
dagens samhälle ofta handlar om ett givande av konkreta ting eller tjänster utan något djupare 
innehåll. Substansen i relationen finns i relationen själv och inte i dessa konkreta ting eller 
tjänster. Vårdandet blir i detta perspektiv ett uttryck för ömsesidighet och en akt mellan två 
levande deltagare. I tidigare studier av ambulanssjukvården framträder denna relation som 
viktig. Sjöström och Johansson (2000) menar att ett professionellt bemötande är en del av 
yrkeskunnandet. I deras studie framträder relationen till patienten som många gånger mer 
betydelsefull än den medicinska behandlingen. En av respondenterna sa: ”Så att jag tror, det 
är det viktigaste i ambulanssjukvården, // just det mötet med folk.” (a.a., s.57) 
Yrkeskunnandet inom ambulanssjukvården består av medmänsklighet, respekt och en 
förståelse av individen och situationen, visar Sjöströms och Johanssons studie. 
 
Eriksson (1997) menar att vårdandets innefattar att ansa, leka och lära. Ansandet består bland 
annat i de konkreta handlingar man i vårdandet gör för en annan människa. Ett exempel på 
ansning ger Johansson, Sjöström och Gunnarson (1999). I deras resultat framkommer att en 
patient, en äldre ensamstående dam, särskilt uppskattade att ambulanspersonalen såg till att 
ytterdörren blev ordentligt låst innan man for in till sjukhuset. Det är en form av ansning som 
är ganska speciell för ambulanssjukvårdens kontext. Ansandet blir i den förståelsen ett uttryck 
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för vänskap, att man vill den andre väl (Eriksson, 1997). I ansandet finns en kravlöshet där 
människan får uppleva sig älskad för sin egen skull och inte för vad hon presterar. Att ansa 
innebär att stödja en människa att själv ombesörja sina livsuppehållande processer, men också 
gripa in när individens egen förmåga är begränsad. Beröringen är en viktig del i ansningen. 
Ansningen kan ur ambulanssjukvårdens perspektiv ha flera olika uttrycksformer. Det handlar 
som jag ser det om att såväl understödja patientens autonomi som att vissa situationer ta över 
kontrollen över patientens tillvaro. Inom ambulanssjukvården möter man många skiftande 
situationer, det kan röra sig från allt ifrån svåra olyckfall och sjukdomar till missbruksproblem 
och social misär. Det ställer olika krav på ansningens innehåll och utformande. 
 
Vårdarens uppgift är att hjälpa patienten till oberoende (Eriksson, 1997). I denna strävan blir 
lärandet en viktig komponent. Lärandet utgår ifrån människans egna behov och vårdarens 
uppgift blir att möjliggöra och underlätta det. Hancock (1997) menar att sjuksköterskan också 
har en roll som patientens advokat. I denna roll är det en väsentlig del av ansvaret att ge 
kunskap till patienten om olika behandlingar så att sjuksköterskan kan försäkra att patientens 
egna önskemål om behandlingar får komma fram. Sjuksköterskan måste också vara inställd på 
att patienten kan gå sin egen väg och det måste bemötas med respekt.  Johansson, Sjöström 
och Gunnarsson (1999) har med ett citat i sitt resultat, vilket lyder: ”Berätta hela tiden vad 
man gjorde med sladdarna osv. Då vet man vad som händer.” (s.60). Detta menar jag kan ses 
som ett tydligt exempel på lärandet som en viktig beståndsdel inom ambulanssjukvården. Inte 
sällan bedrivs ambulanssjukvården med ett högt tempo beroende på att man fort vill in till 
sjukhus med olycksfall och sjukdomar. Då är det viktigt att patienten får en chans att följa 
med i vården, och därmed blir informationen viktigt. Det handlar om att genom lärandet och 
informationen göra patienten delaktig i vården. Även i Wahlin, Wieslander och Fridlund 
(1995) framkommer informationen som viktig i deras undersökning av hur kärleksfull vård 
bedrivs i ambulansen.  
 
2.4 Ansvar ur ett moralfilosofiskt perspektiv 
 
Aristoteles (1993) kopplar ansvar till människans karaktär och människans karaktär är 
viktigare än handlingarna, ”… den handlande själv måste vara i den positionen, att han för det 
första vet vad saken gäller, för det andra väljer handlingen och väljer den för dess egen skull, 
och för det tredje utför den på basen av en fast och orubblig hållning”. (a.a. sid.55) Det 
frivilliga handlandet är nära förbundet med ansvar enligt Aristoteles, genom att vi har 
möjlighet att välja att utföra något gott kan vi också välja att låta bli att utföra det, vilket vore 
skändligt.  
 
Lögstrup dansk filosof och teolog, ser den enkla människans konkreta förhållande till andra 
människor som grundläggande i etiken (Andersen, 1998). I detta förhållande finns ett outtalat 
krav som har sin grund i tilliten (Lögstrup, 1994). Lögstrup menar att det är naturligt att vi 
människor möter varandra med tillit. Det finns enligt Lögstrup en tyngd i detta att vi genom 
tilliten får del av någons annans liv. Detta innebär inte att vi tar del av någons annans liv utan 
att vi har med någon annans att göra. Enligt Lögstrup så håller vi en del av den andres liv i 
våra händer. Som många gånger den första länken i vårdkedjan kommer sjuksköterskan inom 
ambulanssjukvården att först få motta patientens tillit. Detta ställer i enlighet med Lögstrup ett 
outtalat krav på sjuksköterskan att ta vara på detta liv som läggs i våra händer. Lögstrup 
menar att detta krav är outtalat eller tyst eftersom det inte föregås av någons uttryckta 
önskningar eller krav. Han skriver:  
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 ”Kravet går därför ut på att ta vara på det i den andres liv som är utlämnat åt mig, oavsett 
 om den andre är en av mina närmaste eller en främmande och utan hänsyn till på vilket sätt han 
 är utlämnad åt mig, i en tillit som är välkomnande för mig eller i en fiendskap som väcker  min 
 självhävdelse.” (a.a. s.76) 
 
Således blir kravet ställt på oss oavsett hur vi känner inför den andre (Lögstrup, 1994). Den 
andres liv blir lagt i våra händer även om det innebär obehag för oss. Detta benämner 
Lögstrup som kravets radikalitet och kravet som ställs på mig som människa är inget som jag 
kan påverka eller välja bort, det är ovillkorligt, oändligt och absolut. Lögstrup menar att ett 
förhållande till en annan människa alltid innebär ett maktförhållande där den ene alltid har 
mer eller mindre av den andres liv i sin makt. Detta är omöjligt att slippa. När det gäller 
makten i denna relation finns det två sätt att använda sig av den. Antingen använder jag 
makten över den andres liv till hans eller till mitt eget bästa. Samtidigt ger oss kravet bara ett 
sätt att utnyttja makten på. Makten över vår nästa skall också tjäna vår nästa, menar Lögstrup, 
för kravet säger oss att vi skall ta till vara på vår nästas liv på det sätt som på bästa sätt 
kommer den andre till gagn. På samma sätt resonerar Lögstrup kring ansvaret (Andersen, 
1998). Att ha ansvar innebär att allt som jag säger och gör som ansvarig skall sägas och göras 
för den som man har ansvar för och inte för min egen skull. Det är intressant att koppla detta 
resonemang om makten, till sjuksköterskans yrkesroll inom ambulanssjukvården. Många 
gånger blir sjuksköterskans maktposition extra tydlig just i mötet med medvetslösa patienter. 
Trots detta är sjuksköterskan ansvarig, i enlighet med Lögstrups tankar, för att ta vara på 
patientens liv. Detta uttrycks i Suseruds, Bruces och Dahlbergs (2003b) studie. Vilken visar 
på att sjuksköterskan i ambulanssjukvården måste, utifrån respekt för den medvetslösa 
patientens integritet, visa denna empati och dela dennes känslor. Detta blir enligt mig en 
koppling till Lögstrup. Det handlar om att det som skall göras utifrån från vår makt i 
relationen med patienten, skall göras för dennes och inte vår egen eller någon annans skull. 
 
Samtidigt ligger det också i kravet att tillvarata den andres autonomi (Andersen, 1998). För 
Lögstrup (1994) menar att det ansvar som det etiska kravet ger oss aldrig kan innebära att 
överta den andres eget ansvar. Det jag som medmänniska är ansvarig för är den andres öde 
inte hans personlighet, individualitet eller vilja (Andersen, 1998). Således innebär det etiska 
kravet både omsorg och respekt. Vi har omsorg om den andra men skall samtidigt respektera 
hans självständighet. På detta sätt kan vi bli ansvariga för den andres ansvar, med andra ord 
ett ansvar för den andres autonomi. I en vårdrelation innebär det, menar jag, att 
sjuksköterskans uppgift är att se till att patienten får möjligheten att ta det ansvar han/hon kan.   
 
Det etiska kravet som uppstår i mötet och relationen med den andra, kopplar Lögstrup (1994) 
till tanken om de ”suveräna och spontana livsyttringarna”. Med spontant menar Lögstrup 
(1987) något man gör otvingat och utan baktankar till exempel tar han upp barmhärtigheten 
som blir obarmhärtighet i samma stund som man försöker räkna ut den. Barmhärtigheten är 
definitiv, den kan inte vara mer eller mindre. Det krävs att den levs fullt ut för att den skall 
vara barmhärtighet. De spontana livsyttringarna framkommer oberoende av beslut eller 
övervägande, de kommer av sig själva i mötet med den andre (Andersen, 1998). Exempel på 
dessa spontana livsyttringar är tillit, barmhärtighet, kärlek, uppriktighet och förtroende.  
 
Levinas, en fransk filosof, menar likt Lögstrup att vi människor står i en relation till varandra 
och att detta utgör grunden för moralen och ansvaret (Vetlesen, 1998). Levinas talar om Den 
andre och jaget för att illustrera denna relation. Det är i mötet med Den andre som jaget blir 
individ och i och med det väcks ansvaret, en tanke som också kan jämföras med Buber (1997) 
som menar att jaget bli Jag i det att vi möter ett Du. Ansvaret utgår, enligt Levinas ifrån Den 
andre som ansikte i en ordlös appell (Vetlesen, 1998). Ansiktet är inte för Levinas ett uttryck 
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för ett konkret människoansikte utan snarare en benämning för närvaron mellan två individer 
(Illman, 2001). I denna närvaro utgår den ordlösa appell från Den andre som väcker ansvaret 
hos jaget. Ansiktet, menar Levinas (1996) utpekar just mig och ingen annan. Ingen annan kan 
överta detta ansvar som väckts hos jaget. Levinas menar att detta gör jaget unikt. På detta sätt 
blir jaget också totalt exponerat av den andres ansikte, och kan inte längre döljas (Vetlesen, 
1998). Ansvaret ligger hos mig avsett om den andre gör något i gengäld till mig. Mitt ansvar 
för den andre förblir absolut. Levinas skriver i Illman (2001): ”… från det ögonblick den 
andre ser på mig, är jag ansvarig för honom, utan att ens behöva ta det ansvaret; ansvaret 
för honom åligger mig.”(s.110) Jag i relationen till den andre har ingen valmöjlighet när det 
gäller ansvaret, detta åligger mig oavsett om jag vill eller inte. I relation till sjuksköterskans 
vård i ambulansen anser jag att denna ansvarstanke får radikala konsekvenser, i det att 
sjuksköterskan möter den andre, patienten, och därmed får det fulla ansvaret. Sjuksköterskan 
kan inte lägga ansvaret på någon eller något annan. Det är sjuksköterskan som utifrån mötet 
med patienten bär hela ansvaret. Det ansvaret kan inte övertas av någon annan och inte heller 
av riktlinjer eller vårdprogram, utan det är detta konkreta möte med patienten som skapar 
ansvaret. Detta anknyter Malmsten (2001) till när hon menar att dagens etik ofta förutsätter att 
den handlande personen skall skaffa kunskap via principer när det gäller hur handlingarna 
skall utföras. Malmsten menar att denna dagens etik står i tydlig kontrast till den etik som 
Levinas förespråkar.  

 
2.5 Problemområde 
 
Under den senaste tiden har även sjuksköterskor börjat göra entré i ambulanssjukvården. Det 
är ett resultat av ett ökat krav som ställs på vården. Sedan 2005 kräver Socialstyrelsen att det 
finns minst en sjuksköterska i varje ambulans i Sverige (Suserud, 1998, 2001; Suserud, Bruce 
& Dahlberg, 2003a). Att arbeta som sjuksköterska inom ambulanssjukvården ställer höga krav 
på självständighet och kunskaper, samtidigt har medicinska färdigheter har varit de mest 
önskvärda inom ambulanssjukvården (Suserud, 1998; Suserud, Bruce & Dahlberg, 2003a; 
Bader mfl. 1995; Suserud, 2001). Samtidigt är vården i många avseenden styrda utifrån fasta 
riktlinjer och styrdokument (jmf The National Association of Emergency Medical 
Technicans, 2003; SOSFS 1999:17). Sjuksköterskan inom ambulanssjukvården ställs inför 
många skiftande vårdsituationer, allt ifrån akuta olycksfall till socialt relaterade problem. 
Enligt Socialstyrelsen blir sjuksköterskan den som har det högsta ansvaret i 
ambulansbesättningen när det gäller omvårdnaden. Omvårdnad kan ses som ett komplext 
fenomen som utgår ifrån ett holistiskt perspektiv (Eriksson, 1987; Dossey mfl, 1995). 
Samtidigt kan omvårdnaden ha antingen ett nursing eller caring perspektiv. Inom 
ambulanssjukvården finns traditionellt sätt ett nursing perspektiv på vården, ett perspektiv 
som forskningen visar på håller på att förändras mot ett caring perspektiv. Det tycker jag visar 
sig i att sjuksköterskor inom ambulanssjukvård ser omvårdnaden som mer komplex än att 
bara innefatta medicinska kunskaper och färdigheter (Wahlin, Wieslander & Fridlund, 1995; 
Suserud, Bruce & Dahlberg, 2003b). En sjuksköterska inom ambulanssjukvården skall 
ansvara för omvårdnaden med ett etiskt förhållningssätt och utifrån vetenskap och beprövad 
erfarenhet (SOSFS 1997:18). Men vad är då ansvar och hur kan man förstå det? Ur filosofiskt 
perspektiv kan ansvaret ses som den enskilde individens ansvar för sina handlingar 
(Aristoteles, 1993) men det kan också ses som insatt i en relation med någon annan (Lögstrup, 
1994; Levinas, 1996), där ansvaret springer ur mötet med den andre (Lögstrup, 1994; Levinas, 
1996). Denna syn på ansvar som en moralisk företeelse och som insatt i en relation mellan två 
människor delas också av vårdvetenskapliga perspektiv (Eriksson, 1995; Nordvedt; 2001). 
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Då ambulanssjukvården traditionellt sätt har varit väldigt inriktad på medicinska färdigheter 
och medicinskt ansvar med ett tydligt nursing-perspektiv på omvårdnaden, tror jag att 
sjuksköterskornas levda erfarenheter ifrån ambulanssjukvården kan generera ny förståelse för 
yrkesrollen som sjuksköterska inom ambulanssjukvården. Samtidigt är yrket som 
sjuksköterska inom ambulanssjukvården ett relativt nytt yrke, och det bör undersökas för ökad 
förståelse och kunskap. Vilka erfarenheter finns av omvårdnad inom ambulanssjukvården och 
vilka erfarenheter finns av att ansvara för denna. Dessa erfarenheter är viktiga för att få 
förståelsen ifrån de som bedriver denna omvårdnad, och det kan förhoppningsvis bidra till en 
ökad förståelse för yrkesrollen. 
 

3. Syfte & frågeställningar 
 
Syftet med detta fördjupningsarbete är att beskriva hur sjuksköterskor inom ambulanssjukvård 
erfar att ta ansvar för omvårdnaden.  
 

1. På vilket sätt erfar sjuksköterskor inom ambulanssjukvård omvårdnaden? 
 

2. Vilka är sjuksköterskor inom ambulanssjukvårdens erfarenheter av att ta ansvar för 
denna omvårdnad? 

 

4. Metod 
 
Syftet med detta fördjupningsarbete är att beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av 
att ansvara för omvårdnaden inom ambulanssjukvården. Jag är intresserad av hur de erfar 
detta ansvar i sitt vardagliga arbete. Jag tror det finns implicita erfarenheter som kan göras 
explicita för att bygga upp kunskap om yrkesrollen för en sjuksköterska inom 
ambulanssjukvård.  
Streubert och Carpenter (1999) menar att det finns tre frågor man bör ställa för att bestämma 
om den fenomenologiska utgångspunkten är den som lämpar sig bäst i undersökningen. 
Behöver fenomenet klargöras ytterliggare? Är den levda erfarenheten den bästa datakällan? 
Den tredje frågan gäller generellt för all forskning. Finns de resurser som krävs i form av tid 
och engagemang, samt finns det några som har nytta av resultatet, och har jag möjlighet att 
genomföra den på ett noggrant sätt?   
I mitt fall handlar det om en kontext som än så länge är ganska lite studerad. Yrket som 
ambulanssjuksköterska har ej funnits under så många år (Suserud, 1998). Sjuksköterskornas 
ansvar finns reglerat av Socialstyrelsen (SOSFS 1997:18) men vilka är sjuksköterskornas 
erfarenheter? Jag tror att sjuksköterskornas egna erfarenheter av att ansvara för omvårdnaden 
är den bästa datakällan, som kan generera förståelse för deras yrkesroll. Bakgrunden har visat 
att ansvar som moraliskt begrepp kan ha olika beskrivningar (Aristoteles, 1993; Lögstrup, 
1994; Levinas, 1996). Dessa beskrivningar vilar dock på filosofisk grund, varför jag tror att 
det finns en vinst i att ta del av personliga erfarenheter av fenomenet att ta ansvar för 
omvårdnaden och hur detta erfars i den kliniska verkligheten.  
Även utifrån Husserls (1989) filosofi har fenomenologin en holistisk grundton i det att man 
studerar fenomenet i sitt sammanhang och inte som något som existerar i sig själv, vilket även 
framkommer hos Giorgi (1997). Jag vill ansluta mig till att omvårdnad är ett komplext 
begrepp som vilar på en holistisk grundsyn (Eriksson, 1987; Dossey mfl, 1995), därför bör det 
studeras med en metod som ger utrymme för en holistisk och icke-reduktionistisk ansats. 
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4.1 Fenomenologins utgångspunkter 
  
Inom fenomenologin är utgångspunkten ”to go to the things themselves” (Dahlberg, Dahlberg 
och Nyström, 2008). Detta gör man genom att möta världen som den erfars. I mitt arbete 
handlar det om att möta sjuksköterskornas erfarenheter av att ansvara för omvårdnaden, för att 
kunna beskriva fenomenet. Utgångspunkten blir sjuksköterskornas livsvärld så som den erfars 
av dem själva. För Husserl, enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008), börjar 
fenomenologin med livsvärlden, vilket innebär den konkreta och levda existensen i världen. 
Livsvärlden är den konkreta, vardagliga värld som vi möter dagligen (Bengtsson, 1999). Som 
människor är vi ständigt en del i denna livsvärld och samtidigt delar vi den med andra 
(Husserl, 2004).  
 
Husserl, enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008), argumenterar för att vetenskap har 
sin grund och utvecklas ur ett livsvärldsperspektiv. Genom att studera livsvärlden så strävar vi 
efter livsvärldsforskningens övergripande mål som är att beskriva, förtydliga och öka vår 
förståelse av människors erfarenheter. Husserl (2004) menar att man genom medvetandet har 
tillgång till världen och att all kunskap tillskansas genom erfarenhet. Husserl menar att 
människan kan erfara både fysiska objekt, abstrakta begrepp och känslotillstånd. Erfarenheten 
kan kopplas till allt man kan bli medveten om. 
 
Fenomenologi och andra humanvetenskaper har som mål att försöka fånga innebörder i vårt 
vardagsliv, innebörder som ofta är underförstådda och implicita (Dahlberg, Dahlberg och 
Nyström, 2008). I omvårdnadsforskningen är fenomenologi en vanlig metodologisk 
utgångspunkt.  
 
4.2 Fenomenologins övergripande tankemönster 
 
Det finns ett övergripande filosofiskt tankemönster inom fenomenologin som utgörs av den 
fenomenologiska reduktionen, beskrivning och sökandet efter essens (Giorgi, 1997). 
 
Husserl (1989) menar att den mänskliga existensen karaktäriseras av en naturlig hållning. Vi 
lever i en värld som vi tar för givet och inte ifrågasätter. Den naturliga hållningen innebär att 
människan är riktad med sin varseblivning mot sakerna som är aktuella för oss.  
Fenomenologin vill fjärma sig ifrån att ta något för givet (Giorgi, 1997). Detta till skillnad 
från naturvetenskapen, där det finns en underförstådd uppfattning att man tar världen för 
given och försöker förstå sig på den, vill fenomenologin dra detta ett steg längre och tar inte 
ens världen för given. För att nå ny kunskap måste våra tidigare uppfattningar och antaganden 
sättas inom parentes (Husserl, 2004). Detta kallar Husserl för epoché som; ”fullständigt 
utestänger mig från varje omdöme om rumstidslig existens.” (a.a. s.115) Våra tidigare 
erfarenheter vi har tillskansat oss i den naturliga världen finns fortfarande där som en 
verklighet, men för att få ny kunskap skall vi sätta dem inom parentes. 
Fenomenologin strävar inte efter att tala om hur något ”är”, utan försöker förstå vad en 
medveten människa menar med att något ”är” (Giorgi, 1997). Detta kallas även för 
fenomenologisk reduktion. Giorgi exemplifierar det genom att säga att om man står framför 
ett bord är det enligt den fenomenologiska reduktionismen korrekt att säga, ”the table present 
itself to me as a really existing thing” (a.a. s.240). Han menar att det är mer noggrant än att 
säga att det är ett riktig bord. Situationer och fenomen existerar i komplexa verkligheter vilket 
gör att de inte kan undersökas på samma sätt som saker som existerar ”i sig själva” som en 
penna eller en stol (Giorgi, 2000). Därför skall de undersökas genom beskrivningar av 
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människor som har erfarit dem. Till dessa hör flertalet fenomen inom vården som kan vara 
aktuella för forskning. 
 
Enligt den tradition Husserl var upphov till, menas med beskrivning att ge fenomenet ett 
språkligt uttryck (Giorgi, 1997). Denna beskrivning skall enligt Giorgi inte färgas av några 
tolkningar utan befinna sig så nära det ursprungliga som möjligt.  Detta kan leda till problem 
då både nybörjare och erfarna forskare har en tendens att ”se det man vill se” och därmed inte 
på ett optimalt sätt åsidosätter sin förförståelse (Dahlberg, Dahlberg och Nyström, 2008). Den 
beskrivande eller deskriptiva fenomenologin, strävar efter att undvika tolkningar, 
konstruktioner eller förklaringar.  
 
I fenomenologisk forskning strävar man efter att finna essensen i fenomenet (Giorgi, 1997). 
Med essensen menas den djupa innebörden av fenomenet, att finna strukturer så att vi kan 
uppfatta det speciella i erfarenheten. Utgångspunkten för fenomenologisk forskning måste 
vara ett intresse som är identifierat som ett fenomen vilket i sin tur erfars av de informanter 
man väljer att undersöka. Vidare att fånga denna erfarenhet på ett sådant sätt att det centrala 
och väsentliga i erfarenheterna framkommer. Essensen är inget som i efterhand tillförs en 
fenomenologisk undersökning utan den tillhör den undersökta livsvärlden och är inget resultat 
av tolkningar (Dahlberg, 2006). 
 

4.3 Fenomenologiska kvalitetskriterier 
 
I kvantitativ forskning utgörs kvalitetskriterierna av validiteten och reliabiliteten i studien 
(Alexandersson, 1994). Inom kvalitativ forskning ser detta annorlunda ut. Jasper (1994) 
menar att validiteten är en viktig del i kvalitativ forskning där små urval används för att 
utröna erfarenheten av ett fenomen. Men validiteten skiljer sig ifrån vad man menar med 
validitet i kvantitativ forskning. Jasper skriver: ”…validity in phenomenological research is 
grounded in ’the uniqueness of each lived experience of the phenomenon, while permitting an 
understanding of the meaning of phenomena itself” (s.312)  
 
Kvalitetsbedömningen av en kvalitativ forskning ligger förankrad i hur forskningen klarar av 
att hålla sig sann till original datan och att den visar på noggrannhet (a.a). Ett sätt är att låta 
respondenternas ursprungliga ord och berättelser få illustrera teman och meningar (Jasper, 
1994; Dahlberg, 2006). Ett grundläggande kvalitetskriterium inom kvantitativ forskning är att 
sträva efter objektivitet medan inom fenomenologisk forskning är forskaren själv verktyget 
och objektivitet får därmed inte samma betydelse som i kvantitativ forskning (Jasper, 1994). 
Giorgi (2002) menar att strävan efter att eliminera subjektiviteten förhindrar forskningen, men 
samtidigt framträder frågan om hur ett enskilt subjekt kan förvärva valid kunskap. Husserl 
menar, enligt Giorgi, att det är en utopi att försöka åsidosätta subjektiviteten och att valid 
kunskap förvärvas med subjektiviteten som resurs. Inom fenomenologisk forskning är inte det 
huvudsakliga problemet att man inte vet något om det man avser att undersöka, utan att man 
vet för mycket (van Manen, 2003). Risken finns att man ser det man vill se. De antaganden 
och den förförståelse man bär med sig bör göras explicit. På det viset kan man hålla den åt 
sidan medvetet. Detta kräver en noggrann teknik både vid datainsamlingen som i den fortsatta 
dataanalysen (Jasper, 1994).  
 
När man uppehåller sig kring kvalitetskriterier i anslutning till fenomenologisk forskning 
framkommer även frågan om generalisering. Analysen av materialet kan presenteras som 
generell struktur men det får inte blandas ihop med att det kan generaliseras (Dahlberg, 
Dahlberg och Nyström, 2008). Fenomenologisk forskning är alltid kontextuell. Resultaten kan 
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höjas upp ifrån den konkreta nivån men kommer alltid att vara anslutna till den specifika 
kontexten.  
 
En annan viktig aspekt gällande kvalitén på en fenomenologisk studie är hur man har 
uppmärksammat de etiska aspekterna (Kvale, 1997). Enligt Kvale består denna 
kvalitetsgranskning i det att man i intervjusituationen tagit i akt; informerat samtycke, 
konfidentialitet och undersökningens konsekvenser. Med informerat samtycke menas att 
informanterna informeras om undersökningens generella syfte och uppläggning. Dessutom 
informeras de om att deltagandet är frivilligt och att möjligheten alltid finns att när som helst 
avsluta sin medverkan. Med konfidentialitet menas att personliga data avseende 
informanterna inte redovisas rapporten. Om det ändå innebär att personliga data behöver 
redovisas skall informanterna informeras om detta och ge sitt medgivande. När det gäller vad 
undersökningen får för konsekvenser måste man fundera över vad intervjun eventuellt kan 
medföra för informanterna. Ansvaret man som forskare har gäller inte bara de direkt utfrågade 
utan hela den grupp de representerar.  

 
4.4 Genomförande 

4.4.1 Urval 

 
De fem sjuksköterskor som deltagit i föreliggande fördjupningsarbete är alla verksamma vid 
en och samma ambulansstation i västra Sverige. Urvalskriterierna utgjordes av att de hade 
minst fem års erfarenhet av att tjänstgöra som sjuksköterskor inom ambulanssjukvården. 
Detta för att jag ansåg att de under denna tid borde ha fått erfarenheter av omvårdnad inom 
ambulanssjukvården, vilka jag avsåg att studera. En förfrågan skickades till den medicinskt 
ansvarige sjuksköterskan på den aktuella ambulansstationen (bilaga 1), där studiens upplägg, 
syfte och urvalskriterier presenterades. Efter det att studiens beviljats av den medicinskt 
ansvarige sjuksköterskan sattes en lista upp på arbetsplatsen där intresserade kunde anmäla 
sig. Sju anmälde sitt intresse där fem utgjordes av ordinarie och två stycken blev reserver. En 
formell förfrågan som innehöll information om studien och deltagandet i den, skickades via e-
post till de sju som visat intresse (bilaga 2). Två veckor efter att e-postmeddelandet skickats 
tog jag telefonkontakt med dem. De fick då möjlighet att avgöra om de ville delta eller ej. Tid 
och plats för intervjun bestämdes också i samband med det telefonsamtalet.  
En respondent hade förhinder att delta i studien varpå reserv nummer ett fick träda in. När 
sedan intervjuerna skulle genomföras fick ytterligare en respondent förhinder varpå reserv 
nummer två fick ta dennes plats.   
 
Respondenterna utgjordes av två kvinnor och tre män. Alla hade fem eller flera års erfarenhet 
av att arbeta som sjuksköterskor inom ambulanssjukvården.  

4.4.2 Datainsamling  

 
I föreliggande fördjupningsarbete användes intervjuer som datainsamlingsmetod och de 
genomfördes på respondenternas arbetsplats eller i deras hem. Respondenterna fick själva 
välja plats för intervjuerna. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) menar att intervjun är till 
för att respondenten skall reflektera över fenomenet. Formen på intervjun skall balansera 
mellan att vara helt ostrukturerad och strukturerad. Intervjuarens uppgift blir att upprätthålla 
denna balans.  
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Till intervjusituationen hade jag föreberett tre frågor i en intervjuguide (bilaga 3). Intervjun 
inleds med en inledande fråga som skall vara enkel att förstå så att respondenten känner sig 
inbjuden att börja reflektera över och beskriva sin livsvärld. Fortskridandet av intervjun sker 
med hjälp av nya frågor. Målet med intervjun är att röra sig mot det oreflekterade för att med 
hjälp av reflektionen blotta fenomenet. När jag iakttog att respondenterna berörde fenomenet 
jag avsåg att studera, använde jag följdfrågor för att fördjupa deras resonemang och genom 
det hjälpa dem att reflektera. Följdfrågorna kunde till exempel formuleras så här: ”När du 
säger att du gjorde ett fint omvårdnadsjobb, kan du fördjupa det, beskriv vad du menar med 
det?” (3) Genom ett aktivt förhållningssätt försökte jag tygla min förförståelse och låta mig 
överraskas av det de delgav mig.  
 
Kvale (1997) menar att intervjun blir ett mänskligt samspel där ny kunskap utvecklas genom 
dialog. För intervjuaren blir det en utmaning att etablera en relation med informanten där 
denne känner sig trygg nog att tala öppet och ohämmat. Det görs bland annat genom att 
lyssna, vara uppmärksam och visa förståelse och respekt för informanten. Samtidigt måste 
intervjuaren vara klar över vad han/hon vill veta och inte tappa fokus på sitt problemområde. 
När jag under intervjuerna märkte att respondenterna rörde sig från fenomenet använde jag 
följdfrågor som knöt an till något de tidigare hade sagt, för att hjälpa dem tillbaka till 
reflektionen kring det aktuella fenomenet. I vissa fall ställde jag frågor som om jag på förhand 
var helt ovetande om omvårdnad inom ambulanssjukvården. Detta gjorde jag för att förhålla 
mig kritisk till min egen förförståelse och sträva mot att på ett noggrant sätt få ta del av deras 
egna erfarenheter. Ambitionen var att visa på en önskan om att få vetskap, att få ta del av 
deras erfarenheter som något helt nytt. Dahlberg och Halling (2001) skriver; ”…the necessary 
approach for research of human experience, is characterized by striving for openness, an 
ongoing concern for moving beyond initial assumptions and preconceptions so that the 
phenomenon and its meaning can show itself, and, hopefully, surprise us.” (s.20) 
Intervjuerna spelades in på band och varade mellan 60 och 90 minuter och genomfördes under 
mars månad 2006. Därefter transkriberades de ordagrant. Utskrifterna omfattar tillsammans 
94 sidor (Times New Roman 12 punkter, 1,5 radavstånd, 5 cm högermarginal). Utskrifterna 
utfördes av mig för att jag ville lära känna materialet och skapa mig en uppfattning om 
materialet som en helhet.  

4.4.3 Dataanalys  

 
Centralt i hela analysarbetet har varit att sträva efter ett öppet förhållningssätt till materialet. 
Analysen skall, enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008), utgå ifrån strukturen ”helhet-
del-helhet”, det vill säga att varje del av det material som analyseras skall förstås utifrån 
helheten och helheten skall förstås utifrån de olika delarna. Analysen börjar när intervjuerna 
transkriberas till text och genomläses som hel text, så många gånger att man bildar sig en 
uppfattning om den som en helhet. Nästa steg i analysarbetet innebar att materialet delades 
upp i meningssegment. Meningssegmenten utgjordes av stycken i den transkriberade texten 
som markerades och innebörden skrevs fram i marginalen. Det kunde exempelvis se ut som 
följer, när en respondent berättade hur hon tog hand om två barnbarn till en kvinna som 
plötsligt dött i ett hjärtstopp;  

 
”Så jag kände att det här måste vi reda ut på nåt sätt så att inte de här får det här 
minnet som väldigt obehagligt för resten av livet. Så det tar lång tid lång tid men på nåt 
sätt så, jag älskar barn för det första och det tror jag hjälpte mig i den situation jag har 
ganska lätt för att prata med barn, och jag vet inte hur jag men på nåt sätt så satte jag 
mig bredvid dem de låg i soffan båda två och bara grät och var helt borta liksom, de 
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ville inte prata med någon utan hade helt skärmat av den här situationen vad som hade 
hänt och så här, och jag tänkte det här blir tufft jag kommer aldrig och komma dem in 
på livet om den här grejen.” (5) 

 
Meningssegmentets innebörd blev: Använder sina förmågor för att skapa ett bra 
omhändertagande av anhöriga. Vågar gå in i ett möte även om hon är osäker på att hon 
klarar av det. Använder sin kompetens för att skapa en relation och kontakt med de anhöriga. 
 
När man söker efter essensen i fenomenet arbetar man med olika meningar som finns i 
beskrivningarna (Dahlberg, 2006). Man försöker finna mönster av meningar som utgörs av 
likheter eller skillnader, och fogar dessa samman till kluster av meningar. För att exemplifiera 
detta så kom det tidigare citerade meningssegment att fogas in i ett kluster jag valde att kalla 
för; Strävar efter att skapa trygghet och förtroende i mötet med patienten och anhöriga 
I analysförfarandet handlar det om att ha ett öppet förhållningssätt (Dahlberg, Dahlberg & 
Nyström, 2008). Det är inte meningen att man skall producera något med materialet som 
analyseras utan man skall vara öppen för de meningar som döljer sig i det. Meningarna tas 
upp och granskas som en figur mot en bakgrund (Dahlberg, 2006).  
 
Efter en tid nådde jag ett stadium där alla meningssegment som visade sig i materialet var 
uttömda, och därmed var det dags att fortsätta till nästa steg i analysarbetet (Dahlberg, 
Dahlberg och Nyström, 2008). I detta steg försökte jag se hur det framträdde meningsmönster, 
som bildar essensen, i materialet. Med hjälp av de meningssegment som framkommit och de 
kluster som dessa bildat började jag författa och skriva fram essensen av fenomenet, det jag 
har valt att kalla fenomenets generella struktur. Detta är det som tillsammans med de tre 
konstituenterna utgör fördjupningsarbetets resultat. Essensen är det som förenar de olika 
innebörderna, är fenomenets inre kärna och det är det man strävar efter att finna i de olika 
meningarna. Essensen blir en helhet som bärs upp av flera olika beståndsdelar, konstituenter 
(Dahlberg, 2006). Detta bör, enligt Dahlberg, presenteras genom att essensen först blir 
presenterad och sedan konstituenterna, annars kan det vara svårt att uppfatta vad 
konstituenterna består av. Konstituenterna är individuella delar av hela strukturen, så essensen 
måste vara synlig i varje konstituent. De utgör interaktionen mellan essensen och den 
specifika kontexten och skall beskrivas noggrant för att redovisa alla möjliga nyanser som 
framkom i originaldatan. Om det finns nyansskillnader så tydliggörs dessa bäst genom att den 
som genomför undersökningen refererar genom utdrag ifrån respondenternas egna ord.  

4.4.5 Forskningsetiska överväganden 

 
Den aktuella n föregicks av ett rådgivande beslut ifrån den forskningsetiska kommittén vid 
Mälardalens högskola, diarienummer CF33-414/05. Innan fördjupningsarbetet påbörjades 
genomfördes de ändringar och tillägg som eftersöktes i kommitténs råd.  
Respondenterna fick innan fördjupningsarbetet ett brev med information om 
fördjupningsarbetets syfte, metod och om det informerade samtycket. Varje intervju inleddes 
med att jag ytterligare en gång redogjorde för det informerade samtycket. Respondenterna 
fick därefter skriva på ett samtycke till deltagande i fördjupningsarbetet (bilaga 4). 
 
Jag övervägde om den tid fördjupningsarbetet skulle kräva av respondenterna, skulle kunna 
motiveras av arbetets vetenskapliga nytta. Min övervägande ledde till den slutsatsen att 
eftersom yrket som sjuksköterska inom ambulanssjukvården är ganska lite studerat så vägde 
nyttan med fördjupningsarbetet tyngre än detta.  
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Jag antog att intervjuerna skulle kunna komma att leda till plågsamma och jobbiga minnen 
från arbetsrelaterade situationer. När respondenterna reflekterade över sitt ansvarstagande 
gällande omvårdnaden skulle kanske situationer där de ansåg att deras ansvartagande hade 
brustit komma till ytan. Det skulle kunna komma att leda till ifrågasättande över sitt agerande 
och eventuellt skuldkänslor. Därför hade jag innan fördjupningsarbetet inletts tagit reda på 
kontaktuppgifter till kuratorer och personal på sjukhuskyrkan. Jag erbjöd alla respondenter 
möjligheten att efter intervjun etablera denna kontakt åt dem. Ingen av respondenterna 
utnyttjade den möjligheten.  
 

5. Resultat 
 

5.1 Att ansvara för omvårdnaden – en generell struktur 
 
Det studerade fenomenet visar sig, genom sjuksköterskornas beskrivna erfarenheter, som att 
förbereda och skapa förutsättningar för omvårdnaden samt att utföra omvårdnad i anslutning 
till patienten.  
 
Förberedelsen innebär att skapa allmänna förutsättningar för omvårdnaden samt att förbereda 
det aktuella omvårdnadstillfället. Utgångspunkten som präglar skapandet av allmänna 
förutsättningar är mötet med det okända. Inför det aktuella omvårdnadstillfället erfars 
förberedelsen som en strävan efter att möta patienten förutsättningslöst, men att samtidigt ha 
en plan för hur vården skall genomföras. Utgångspunkten i mötet med patienten och den 
efterföljande omvårdnaden utgår ifrån respekt för hur patienterna upplever sin situation. 
Patienternas upplevelse erfars som överordnad sjuksköterskornas. Det är patienternas 
livsvärld som ligger till grund för sjuksköterskornas omvårdnad. 
 
Sjuksköterskornas förberedelse av omvårdnad och informationsinsamling i den aktuella 
omvårdnadssituationen, utgår ifrån att skapa sig en så korrekt bild av patientens upplevelse 
som möjligt och använda den som fortsatt utgångspunkt i omvårdnaden.  
 
Sjuksköterskornas erfarenhet av den direkta omvårdnaden, som genomförs för patienten, är att 
den präglas av öppenhet och vidsynthet inför situationen. Sjuksköterskorna erfar vikten av att 
inte ta någonting för givet utan är noggranna i sin bedömning av patientens situation. 
Omvårdnaden styrs utifrån patientens behov. Den erfars som bestående av både medicinsk 
vård och omvårdnad. Dessa två har ett växelförhållande, som innebär att de inte går att skilja 
åt men är heller inte samma sak. Den initiala bedömningen innebär att skapa sig en bild av 
patientens medicinska status och behov. Bedömningen vilar på intuition och erfarenhet, och 
avgör de efterföljande åtgärderna som innebär medicinska eller omvårdnadsmässiga insatser. 
Omvårdnaden som allmänt fenomen erfars som det som inramar den medicinska vården. Den 
präglas av en vilja att bekräfta och visa förståelse för patienternas situation men också att 
skapa trygghet för patienterna och närstående. Tillvägagångssättet i detta trygghetsskapande 
är dynamiskt och följer ingen given mall. Det innebär att sjuksköterskorna vill att patienterna 
skall uppleva omhändertagandet som tryggt och att situationen tas om hand av dem.  
 
Som en grundförutsättning för att ge god omvårdnad erfars samarbetet med kollegan i 
ambulansen och andra vårdinstanser. Detta samarbete genomsyrar alla steg i vården, från 
förberedelse till den direkta omvårdnaden, och skapar förutsättningar för att ge patienten en 
omvårdnad som utgår ifrån dennes specifika behov.  
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Fenomenets generella struktur konstitueras och konkretiseras av följande tre 
innebördselement; ”Förbereder och skapar förutsättningar för omvårdnaden”, ”Finnas för 
patientens och närståendes behov” samt ”Skapar trygghet för patienten och närstående”. 
Innebördselementen presenteras var för sig för att öka tydligheten kring fenomenet att ansvara 
för omvårdnaden. De exemplifieras med hjälp av citat ifrån vårdarna. När det förekommer … 
(punkter) eller // (slash) i citatredovisningarna, betyder det att delar av ett för långt citat 
utelämnats. Jag har således bedömt att de utelämnade delarna varit utan betydelse för 
sammanhanget.  

5.1.1 Förbereder och skapar förutsättningar för omvårdnaden 

 
Förberedandet innebär att skapa allmänna förutsättningar för omvårdnad av patienten. Det 
börjar redan i början av arbetsdagen då sjuksköterskorna tar del av allmän information som 
kan ha betydelse för arbetet under dagen. Förberedelsen fortsätter med att sjuksköterskan 
tillsammans med sin kollega för dagen kontrollerar utrustningen och fordonet så att allt 
fungerar och är i gott skick. Denna kontroll följer generella riktlinjer men utförs på 
individuellt olika sätt.  
 
Förberedandet av den aktuella omvårdnadssituationen börjar i och med att larmet utgår ifrån 
larmcentralen. Sjuksköterskan får då grundläggande uppgifter som är avgörande om hur de tar 
sig till patienten och ibland en övergripande information om patientens status. De gånger det 
rör sig om uppdrag som sjuksköterskan inte så ofta ställs inför eller om uppgifterna är 
otydliga så tas kontakt med larmcentralen för att komplettera de uppgifter de redan har fått. I 
dessa fall tydliggörs också samarbetet med kollegan i ambulansen. En sjuksköterska erfar att 
han delar med sig av den information man samlar in för att kollegan; ”Alltså om jag sitter och 
läser i FASS exempelvis, så sitter jag inte och läser tyst för mig själv. Utan jag pratar högt 
och tar in synpunkter ifrån den andra // så att den också är informerad.” (1) 
I situationer som involverar flera ambulansbesättningar på samma uppdrag, och den aktuella 
ambulansen blir utlarmad som första fordon, så ser sjuksköterskan det som sin uppgift att ta 
kontakt med larmcentralen för att se till att rätt antal resurser är larmade. I dessa situationer 
ansvarar sjuksköterskorna för att den informationen sjuksköterskorna har fått också 
vidareförmedlas till de andra ambulanserna. 
 
Utgångspunkten när sjuksköterskorna har fått sitt uppdrag är att så fort som möjligt komma 
fram till patienten. Sjuksköterskorna vill inte spilla onödig tid och det innebära att de innan 
avfärd försäkrar sig om att hitta adressen. Väl framme tar de bara med sig den utrustning som 
behövs för den första akuta insatsen för att inte försena framkomsten till patienten.  
Om uppdraget uppfattas som allvarligt så innebär det att sjuksköterskorna tänker mer 
förberedande under tiden på väg till patienten, på hur de skall agera när de kommer fram. Det 
kan innebära att sjuksköterskorna skapar en mental bild av händelsen eller skaffar sig 
kompletterande information om sjukdomstillståndet via larmcentralen, 
behandlingsanvisningar eller kontakt med någon annan vårdinstans. Innebörden belyses i 
följande citat: 
 

”Får du en trafikolycka så vet du ju på ett ungefär, då projicerar du en bild av stället 
för du vet ofta var det är någonstans och så tänker du lite grann; OK den, de har säkert 
krockat så. Och sen har du i regel fått en rapport om någon sitter fast eller hur 
allvarligt det är. Ju allvarligare det är ju mer tänker du förberedande på vad du ska 
göra när du kommer ut. Och ju mindre allvarligt det låter ju mindre tänker du på vad du 
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skall göra. För då tror jag att mycket faller mer naturligt. Är det allvarligt så dyker det 
ofta upp saker som du inte har tänkt på.” (3) 

 
Även om det många gånger visar sig, väl framme hos patienten, att det inte var så allvarligt 
som sjuksköterskorna hade fått uppfattningen om så erfars det som att de då ändå har gjort det 
de kunde. Det innebär att har sjuksköterskorna fått information om att patientens tillstånd är 
allvarligt, så arbetar de utifrån den tills motsatsen eventuellt bevisas.   
Några av sjuksköterskorna erfar att de gärna vill möta patienten förutsättningslöst för att 
kunna göra en bra bedömning av patienten, särskilt vid situationer som inte bedöms som 
livshotande av larmcentralen. Då vill sjuksköterskorna vänta med ytterligare information tills 
det de möter patienten. Det innebär att de inte vill färgas av i förväg skapade bilder av 
patientens situation. En sjuksköterska säger så här: 
 

”Men jag tycker att man har lärt sig genom åren att man inte ska göra sig så mycket 
bilder av hur det är, varken åt ena eller andra hållet, för det stämmer oftast inte när 
man kommer fram och då är det tycker jag, för mig, jag blir lättare ställd tror jag om 
jag har tänkt mig någonting och så är det något helt annat det är bättre och köra efter 
det man ser då.” (2) 

 
Väl framme hos patienten fortsätter sjuksköterskorna att skapa förutsättningar för 
omvårdnaden. Omvårdnadssituationen erfars som att våga gå in i ett möte med patienten. 
Sjuksköterskorna strävar efter att skapa ett gott första intryck och tydligt hälsa på patienten 
och presentera sig samt sitt uppdrag. Inte alla gånger får sjuksköterskorna någon respons 
tillbaka från patienten men då har de i varje fall ”öppnat mötet genom att försöka hälsa” (1). 
 
Innan omvårdnaden eller den medicinska vården kan börja bedrivas kan det finnas saker runt 
omkring som måste tas om hand. Det innebär att det i direkt anslutning till patientens situation 
skapas förutsättningar för att bedriva vård. Det kan röra sig om informationsinsamling från 
närstående och patienten. I de fall de rör sig om större olycksfall kan det krävas att 
sjuksköterskorna klarar av att leda och samarbeta med både kollegor och andra 
räddningsinstanser, för att kunna ge omvårdnad och medicinsk vård till patienten. Det kan 
också innebära att sjuksköterskorna vid en större olycka måste prioritera vem som skall få 
vård först och vem som kan vänta. En sjuksköterska beskriver detta: 
 

”Ja man tar reda på alla orsaker till olyckan, man tar reda på vad det kan finnas för 
skador man tar snabba beslut om den personen kanske behöver ut snabbt ur bilen eller 
om det kan vänta, om det beror på vad man misstänker för skador. En kritisk eller inte 
kritisk patient till exempel, om man leder man kan ju behöva leda en hel brandkår och 
sina kollegor och allting och då är det ju ett jäkla ansvar man har där ute. Att man 
prioriterar rätt om det är flera som är skadade. Vem skall få åka först? Vem skall få den 
mest kvalificerade hjälpen?” (5) 
 

Ibland innebär det att sjuksköterskorna konsulterar andra vårdinstanser för att avgöra hur man 
skall kunna lösa patientens situation. I vissa fall underrättar man mottagande instans om vad 
de har att vänta och att de skall förbereda mottagandet av patienten. Vid akuta situationer ser 
sjuksköterskorna till att mottagande vårdenhet är så föreberedd som det går på patienten som 
kommer att anlända, för att se till att omvårdnaden kan bedrivas utan avbrott, men också om 
det till exempel behöver något speciellt hjälpmedel eller extra personal som kan hjälpa till vid 
förflyttning.  
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5.1.2 Finns till för patientens och närståendes behov 

 
Den primära utgångspunkten i mötet med patienten erfars som att ha ett medicinskt fokus på 
patienten. Sjuksköterskorna gör initialt en medicinsk bedömning av patienten för att klargöra 
om någon akut medicinsk insats måste sättas in. Bedömningen bygger på erfarenhet och 
intuition. Kontakten med patienten görs ofta genom att lägga en hand på patientens handled. 
Det innebär att sjuksköterskorna har som ambition att inge trygghet men också att få en 
uppfattning om patientens medicinska status genom att känna pulsen och kroppstemperatur. 
 
Bedöms situationen inte som allvarlig ur medicinskt perspektiv, så går får man ändra taktik 
för att utröna om det är något annat som är orsaken till patientens situation. Sjuksköterskorna 
erfar att de tar ansvar för väldigt mycket och ibland kanske mer än man egentligen behöver. 
Det innebär att de tar ansvar för åtgärder som enligt dem egentligen skall ombesörjas av 
primärvård, socialtjänst eller psykiatri. De har en vilja att hjälpa till och att erfar att 
omgivningen förväntar sig att de löser situationen. Behoven bedöms utifrån ett 
helhetsperspektiv på patienten och dennes situation. Det innebär också att sjuksköterskan gör 
en bedömning av vilken typ av vård som är bäst lämpad för patienten utifrån dennes behov. 
Sjuksköterskorna är noggranna med att bedöma hela situationen utifrån ett fysiskt, psykiskt 
och socialt perspektiv. Inte minst den sociala situationen är avgörande för hur man handlägger 
situationen. En sjuksköterska erfar detta: 
 

”… att dörrar blir låsta, kanske en snabb koll på spisen i alla fall att inte den är på om 
de är ensamma i lägenheten. Det här med husdjur och så har man alltid i bakhuvudet, 
och om det är yngre människor om det finns barn eller någonting sådant.” (2) 

 
Sjuksköterskorna erfar det som att möta patienten, som en unik människa med unika behov 
och i den situation de befinner sig. De strävar mot att patienten skall känna att situationen tas 
om hand av dem. 
 
 ”…om det är en tjej som tycker livet är väldigt trist, det har vi ju ganska ofta. De sitter 
 och gråter. Då blir min omvårdnad att jag faktiskt sitter och håller om henne i en 
 timmes tid, bara håller om, då är det en typ av omvårdnad att jag lyssnar på henne, att 
 jag finns där för henne just då…” (5) 
 
I vissa fall stannar patienten kvar i hemmet och då är det viktigt att det inte blir en lösning på 
situationen därför att det är fullt på akutmottagningen, utan att det faktiskt är det bästa för 
patienten. Ambitionen erfars hela tiden som att hitta den bästa lösningen på patientens 
situation, vilket innebär att hela tiden utgå ifrån patientens behov och försöka svara an dem på 
bästa sätt. En sjuksköterska ger följande beskrivning; 

 
”Jag skall kunna bedöma patientens tillstånd och ge ingen eller ge rätt behandling eller 
vård eller kanske inte ge någon behandling eller vård alls, men att de skall känna sig 
trygga i det också oavsett vad jag gör. Även om jag lämnar patienten hemma så ska de 
känna att de har fått en bra omvårdnad och att de har fått en bra behandling, liksom 
blivit bemött på rätt sätt liksom och fått hjälp med det de behöver hjälp med” (4) 

 
Sjuksköterskorna använder sin kompetens och sina kontaktmöjligheter för att lösa situationen 
på bästa sätt för patienten och närstående. Det kan innebära att skapa kontakter och samarbeta 
med vårdcentraler, sociala myndigheter eller psykiatrisk vård. Detta utnyttjas för att skapa en 
möjlighet för patienten att få den bästa vården. I de fall detta inte lyckas erfar 
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sjuksköterskorna det som ett dilemma, för att patienterna inte får den vård som de egentligen 
är i behov av. Samtidigt erfar man att ansvaret åligger sjuksköterskorna eftersom de har blivit 
kallade till platsen. Ansvaret erfars som att få patienten till rätt vårdinstans och när inte det går 
så hamnar sjuksköterskan i ett dilemma då de inte kan ge den vård som patienten egentligen 
behöver. I vissa fall blir det sjukhuset ändå, den somatiska akutmottagningen är alltid öppen, 
och i andra fall använder de sin auktoritet för att lösa patientens situation på bästa sätt. Det 
innebär att sjuksköterskorna står upp för patienten och försvarar dennes rätt till vård. 
Förmågan till detta erfars utgå ifrån en gott självförtroende och en visshet om att man vet vad 
som är bäst för patienten. En sjuksköterska erfar en situation med en suicidbenägen patient 
och vilka svårigheter ansvarstagandet kan hamna i: 
 

”Vi kan ju inte sitta där en hel natt med en ambulans liksom, och så händer det en 
bussolycka på motorvägen. Så sitter vi med någon som behöver ha en psykolog eller 
åtminstone någon som är utbildad inom det området. Men vi är ju ditringda så när vi är 
där så blir det ändå vårat ansvar. Vi skall få den här personen att inte ta livet av sig, till 
att få rätt instans till, så där blir det ändå vårat ansvar…” (5) 

 
Vid överlämnandet till mottagande vårdinstans är de tydliga med när det lämnas över. 
Sjuksköterskan kan inte längre finnas till för patienten utan detta måste tas över av 
mottagande vårdenhet. En sjuksköterska erfar detta; ”jag är väldigt tydlig med att säga det. Nu 
är vi färdiga, nu får ni ta ansvaret.” (1). Det innebär att man inte bara lämnar över ansvaret till 
mottagande enhet utan att försäkra sig om att patienten får sina behov tillgodosedda. Det kan 
också innebära att man rapporterar iakttagelser ifrån patientens hemmiljö som måste tas i 
beaktande vid utskrivning ifrån sjukhuset.  

5.1.3 Skapar trygghet för patienten och närstående 

 
Genomgående i sjuksköterskornas erfarenheter av att ansvara för omvårdnaden, framkommer 
strävan efter att skapa trygghet. Det innebär att patienten och närståendes situation tas om 
hand och förstås av sjuksköterskorna, och att de med olika medel försöker skapa ett tryggt 
omhändertagande. Omvårdnadsåtgärderna präglas av denna strävan och det innebär att ett 
omhändertagande som upplevs som tryggt av patienten kan påverka den medicinska 
behandlingens och omvårdnadens resultat. Även i situationer som kräver snabba medicinska 
behandlingar och ett snabbt omhändertagande försöker sjuksköterskorna skapa en upplevelse 
av trygghet hos patienten. Patienten skall veta vad som händer och vad som kommer att 
hända, och sjuksköterskorna försöker skapa en framförhållning hos patienten. Detta innebär 
att sjuksköterskan kontinuerligt informerar patienten och närstående vad som kommer att 
hända härnäst. Detta erfars av en sjuksköterska i följande citat: 
 

”För att omsätta det i praktiken försöker jag då att tala om för patienten hur jag tänker 
i mitt huvud. Vad som skall ske sedan. // Så att det inte händer en massa saker hela tiden 
som patienten inte har en aning om. Man kanske berör, tar tag i patienten. Försöker 
flytta den. Drar i. // Lägger en filt över eller lägger en filt under, eller drar, håller i, 
egentligen utan att tala om innan.” (1). 

 
På detta sätt vill sjuksköterskorna göra patienten och närstående förberedda på nästa steg i 
vården. Denna framförhållning innebär också att göra patienten medveten om hur allvarlig 
situationen är, men inte skapa några förhoppningar hos patienten som utgår ifrån 
sjuksköterskans antaganden. Sjuksköterskorna vill förmedla en rättvis bild av situationen, till 
patienten och närstående. 



 

20 

 
Tryggheten kan också, som det erfars av sjuksköterskorna, förmedlas med fysiskt kontakt. En 
sjuksköterska erfar detta; ”Jag tar på dem. Smeker dem kanske på ryggen, tar på armen. 
Smeker dem på kinden. Försöker lugna ner dem. Säger att det är bara snälla människor runt 
omkring och inget elakt kommer att hända.”(5). 
  
Sjuksköterskorna erfar att det finns ett ömsesidigt förhållande mellan omvårdnad och den 
medicinska behandlingen i relation till trygghetsskapandet. Det förhållandet innebär att om 
patienten upplever trygghet i vårdsituationen, så får också den medicinska behandlingen en 
bättre effekt. En sjuksköterska erfar detta så här; 

 
”Och då menar jag det här att få en patient som känner trygghet och kan så gott det går 
i varje fall i den situationen slappna av. Då får du också en bättre, ett bättre tillslag av 
det smärtstillande som du ger, och går mer mot den effekt du förväntar dig att få.”(1) 

 
Det finns situationer där trygghetsskapandet riktas direkt mot de anhöriga eller närstående. En 
sjuksköterska erfar hur han lugnar barn genom att försöka skapa trygghet för föräldrarna. I 
vissa situationer är det de närstående som insatserna primärt inriktar sig mot som till exempel 
vid dödsfall.  
 
Tryggheten innebär också att patienterna skall uppleva att situationen tas om hand av 
sjuksköterskan och som vet vad som skall göras. Det innebär också att sjuksköterskan har en 
förmåga att sätta sig in i patientens upplevelse och förstå den ur patientens perspektiv. 
En sjuksköterska erfar en situation med en andningspåverkad patient på följande sätt: 
 

”Man kanske kan säga det ibland att; ´Jag ser att du har det jobbigt med andningen vi 
ska fixa det. Du kommer att få syrgas, du kommer få mediciner, och så, vi ska hjälpa dig 
så att det ska bli bättre´ Ibland kanske man kan säga så bara att; ´Jag ser att du har det 
väldigt jobbigt, men du behöver inte säga någonting mer, vi kan ta det sen” (2) 

 
Sjuksköterskorna strävar också efter att patienten skall uppleva trygghet och förutse 
patientens behov även när ambulanssjukvården har lämnat över patienten till nästa 
vårdinstans. Det innebär också att ha en förmåga att sätta sig in i och förutse patientens 
situation, men också att kunna förmedla den vidare till nästa vårdinstans.  
Detta erfars i följande citat: 
 

”…jag sa då att dottern var på väg in. Anhöriga är på väg. De undrar om det har varit 
en trafikolycka, hur det har gått med den jag har krockat med och gick det bra eller 
dåligt. Och om det här jag sa om kissa och kanske mår lite illa kanske ser till att de har 
nåt ifall de fall de behöver kräkas så att de inte ligger där och inte har någonting och så 
plötsligt kommer det och så vet de inte vad de skall göra.” (3) 

 
Strävan att skapa trygghet för patienten innebär också att sjuksköterskorna visar förståelse för 
situationen. Även om sjuksköterskan inte upplever situationen på samma sätt som patienten 
vill sjuksköterskorna förmedla en förståelse för patientens upplevelse. Utgångspunkten är 
patientens upplevelse. Sjuksköterskorna vill vara noga i sin strävan att verkligen förstå 
patientens situation. Det innebär att ställa fler frågor eller komplettera med upplysningar ifrån 
närstående, om sjuksköterskorna misstänker att de inte har fått en korrekt bild av hur patienten 
upplever sin situation. En sjuksköterska säger: ”Han svarar det du förväntar dig men du ser 
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på blicken och kroppsspråket att han menar tvärs emot då ställer du en ny fråga fast på ett 
annat sätt, och då får du fram ett annat svar.” (4). 
 
I situationer där sjuksköterskorna inte har uppfattat situationen på samma sätt som patienten 
eller närstående, då underordnar de sig patienten och närståendes upplevelse.  
Sjuksköterskorna erfar det som viktigt att få patienten att själva med egna ord beskriva sin 
situation. Det innebär också att patienterna uppmanas att delta vid överrapportering och fylla i 
sjuksköterskans rapportering om den avviker ifrån patientens upplevelse. Ibland kan 
ambitionen att få patienten att berätta om sin upplevelse av situationen, innebära att ställa 
obekväma frågor. Det innebär att våga fråga och inte vara rädd för svaret. Så här beskriver en 
sjuksköterska detta: 
 

”Och man kanske frågar väldigt känsliga frågor. Som att är du trött på livet? Eller 
varför hur kommer det sig att du mår så här? Finns det något i ditt liv som har gjort att 
du mår så här? Att man vågar att ställa lite jobbiga frågor som kanske folk i deras 
närhet inte har vågat ställt, för att man är rädd för svaret eller för att man är för gåpåig 
eller. Det är också vårat jobb och ansvar att faktiskt våga ta det här lite obehagliga, då 
får man ju reda på en hel del.” (5) 

 
Att respektera patientens egen upplevelse kan också innebära att man träder in i patientens 
värld och genom detta bekräftar deras upplevelse.  
 
Som en del i att skapa trygghet ligger också sjuksköterskornas förståelse av sitt eget 
förhållningssätt och hur det kan påverka patienten och närstående. Strävan är att inge trygghet 
till patienten, innebär att själv ha ett tryggt förhållningssätt. En sjuksköterska beskriver detta 
så här: 
 

”Mycket kan man hjälpa dem genom att bara vara lugn. Bara vara lugn och ha respekt 
för patienten, och ändå tala om vara väldigt klar i direktiven till patienten det tror jag 
är en god omvårdnad för patienten.” (3)  

 
Det innebär att omvårdnaden genomförs i en så lugn och skyddad miljö som är möjligt. 
Sjuksköterskorna vill kunna arbeta ostört och eventuella hot, för både ambulanspersonalen 
och patienten, skall i möjligaste mån elimineras. Det innebär att i situationer som 
sjuksköterskorna eventuellt upplever stress så försöker de hantera det på ett sådant sätt att 
patienten upplever omhändertagandet som lugnt. Självkännedom och kunskap om vilka 
reaktioner som kan uppkomma i olika situationer erfars som viktiga element. Då är också 
samspelet och samarbetet med kollegan en viktig förutsättning för att kunna ge god 
omvårdnad och hantera sin egen känsla av stress och otrygghet. Så här beskriver en av 
sjuksköterskorna detta: 
 

”En del blir stressade av kaos ett kaos, om det är kommer till en plats och det är råder 
kaos. Och en del blir stressade av hot och våld situationer, eller ja där det är mycket 
människor och sjuksköterskorna inte riktigt har kontroll på alla. Det är väldigt 
individuellt. Vi jobbar i så många olika miljöer, en del blir stressade av att jobba med 
barn /…/ jag vet ju vad jag blir stressad av och då försöker jag handla så så att inte jag 
ska agera utåt så att det syns. Och är det svårt och göra det så har jag i alla fall 
förberett med min kollega att nu vet du att jag blir stressad i den här situationen och jag 
tycker, jag vill gärna göra så här. Så vet ju han det, eller hon, då behöver ju inte han 
göra tvärs emot.” (4) 
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6. Diskussion 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Min utgångspunkt inför denna studie var att det finns implicita kontextuella erfarenheter hos 
sjuksköterskor inom ambulanssjukvård som kan bli explicita. Forskningsfrågan fick då en 
specifik relation till sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården och deras levda erfarenheter. 
Metodvalet utgick ifrån att fenomenet krävde dessa levda erfarenheter för att visa sig och 
således inte gick att undersöka på ett direkt sätt. Samtidigt finns inte heller möjligheten att 
med objektiva mätmetoder nå en beskrivning av den levda erfarenheten. Giorgi (2002) 
skriver; ”Thus, the goal of phenomenology is to arrive at a structural understanding of specific 
and concrete experiences by being fully and critically present to situations where the desired 
experiences take place.” (s.9) 
 
Ambitionen med det föreliggande fördjupningsarbetet var att beskriva fenomenet utifrån 
respondenternas levda erfarenheter. Jag ville att fenomenet skulle visa sig så som det erfars 
och att respondenternas erfarenheter skulle explicitgöras genom reflektion över den levda 
erfarenheten. Datainsamlingen präglades av att hjälpa respondenterna mot denna reflektion. 
Husserl (2004) menar att vi intar en naturlig attityd till vår omvärld, vilket innebär att vi tar 
den för given. I det föreliggande fördjupningsarbetets datainsamling använde jag mig av 
öppna frågor. I intervjusituationen bad jag ofta respondenterna att utveckla sitt resonemang, 
för att försöka fånga fenomenet. Husserl enligt Dahlberg mfl (2008) menar att även om vi 
uppfattar helheten finns det delar som inte är synliga för oss. Husserl benämner detta som 
appresentation vilket innebär att försöka gå bortom det som uppenbart visar sig för att fånga 
helheten. Samtidigt är man också en del av livsvärld som man försöker undersöka (Bengtsson, 
1999). För att förhålla mig till det krävdes en stor medvetenhet om min egen förståelse, för att 
belysa vilket som utgjordes av min förförståelse och vad som uttryckte respondenternas 
erfarenheter.  
 
Att förhålla sig till sin egen förförståelse är fundamentalt inom den fenomenologiska 
forskningsansatsen. Min förförståelse utgår naturligtvis ifrån att jag själv är verksam som 
sjuksköterska inom ambulanssjukvården och därmed har egen erfarenhet av fenomenet. I det 
föreliggande fördjupningsarbetet har denna färdighet fått övas upp. Lyhördhet och öppenhet 
inför materialet har krävts för att inte låta min förförståelse bli styrande. Men i synnerhet 
också lyhördhet och öppenhet inför mig själv. Att sätta fokus på vad som är min förförståelse 
är egentligen det som under fördjupningsarbetets gång upplevdes som svårt. Förförståelsen 
finns och måste beaktas. Så som jag uppfattar Husserl (2004) menar han att vi kan, för att 
förhålla oss till vår naturliga attityd, exkludera vissa delar av vår värld från vårt medvetande 
vilket han kallar ”bracketing”. Detta tror inte jag är möjligt, jämför Dahlberg, Dahlberg och 
Nyström (2008). Precis på samma sätt som fenomenet är beroende av andra strukturer för att 
visa sig, är också jag beroende av min omvärld. I relation till min förförståelse så finns den 
med oavsett om jag vill det eller inte. I det föreliggande fördjupningsarbetet har min relation 
till min förförståelse handlat om att den skall få komma i ljuset. Då kan jag se vad som är min 
förförståelse och vad som är det som visar sig för mig. Det var svårt för mig att lämna min 
roll som sjuksköterska och träda in i den undersökande rollen. I fördjupningsarbetet krävdes 
att jag förhöll mig till materialet såsom att det var nytt och okänt. I intervjusituationen krävdes 
det ibland att jag ställde naiva frågor för att inte ta något för givet. Detta gjorde att jag 
tvingade mig själv in i ett förhållningssätt som tyglade min förförståelse och inte tog något för 
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givet. Hade denna förmåga inte funnits i den situationen hade jag inte på ett bra sätt hjälpt 
respondenterna att reflektera över sin erfarenhet.  
Under analysförfarandet har diskussionerna med min handledare varit oerhört viktiga för att 
bibehålla min fokus på mitt fenomen.  
 
Samtidigt måste man vara ödmjuk inför att denna typ av metodologiskt tillvägagångssätt 
kräver övning och erfarenhet för att bibehålla kvalitén. Om någon med mer 
forskningserfarenhet hade genomfört denna studie hade vederbörande förmodligen kunna 
lägga mer tonvikt på själva fenomenet snarare än iakttagandet av sin förförståelse. Jag har 
under processen hela tiden varit tvungen att släppa fenomenet för att sätt ljus på min 
förförståelse för att med den inblicken möta fenomenet igen. Med mer erfarenhet hade detta 
troligtvis inte undvikits men blivit mindre frekvent. Att tygla sin förförståelse måste ses som 
en färdighet som kommer mer och mer med erfarenheten. Nyström och Dahlberg (2001) 
menar att man inte alltid kan ta för givet att den som undersöker kan iaktta sin förförståelse 
när han möter fenomenet. Man måste lämna sin naturliga attityd, som tar världen för givet, 
och finna en forskningsattityd som låter världen visa sig själv för en. Det har lett till att jag har 
fört en aktiv dialog med texten, forskningsansatsen och mig själv. Vad står det och hur 
uppfattar jag det som står? Vilket är syftet med studien? Vilket ses som ett sätt att sträva efter 
en god reliabilitet och validitet i fördjupningsarbetet (Morse mfl, 2002). Samtidigt upplevde 
jag det svårt att utan hjälp förhålla sig kritisk till sig själv. Diskussioner med andra och min 
handledare har återigen varit viktiga beståndsdelar.  
 
Fördjupningsarbetet skulle kunna ha genomförts med annan forskningsansats med livsvärlden 
som utgångspunkt, den hermeneutiska ansatsen. Den hermeneutiska forskningsansatsen har 
som strävan att nå resultat genom tolkningar av dolda och underliggande innebörder i 
datamaterialet (Dahlberg mfl, 2008). I en tolkning lämnas den uttryckta erfarenheten för de 
eventuellt underliggande innebörderna. Jag ville med fördjupningsarbetet närma mig de 
innebörder som fanns i respondenternas erfarenheter. Fenomenet skulle visa sig såsom det 
erfors och att tolka utifrån en given tolkningsram skulle kunna ha lett till att innebörderna inte 
framkommit. Samtidigt anser jag att det krävs en noggrannhet i en deskriptiv studie för att 
inte göra tolkningar av materialet vilket i det föreliggande fördjupningsarbetet var ett svårt 
och tidsödande arbete. Risken att göra tolkningar av materialet var hela tiden överhängande. I 
mitt arbete visade sig denna svårighet på ett tydligt vis, när jag delade upp den transkriberade 
texten i meningsbärande teman. Handledningsprocessen ställde många gånger min analys mot 
väggen.  
 
Under datainsamlingen har alla respondenter deltagit på ett till synes seriöst sätt och på ett 
ingående sätt redogjort för sina erfarenheter. Genom att i ett tidigt skede avidentifiera de 
skrivna intervjuerna och när jag citerat dessa i skriven text, har jag säkrat ett konfidentiellt 
förfarande med sjuksköterskornas berättelser. När jag via meningssegment och kluster, sökte 
efter essensen i de levda erfarenheterna förde jag resultatet upp ifrån en konkret till en mer 
abstrakt. Det får inte blandas ihop med att resultatet kan generaliseras utanför kontexten. 
Resultatet av det föreliggande fördjupningsarbetet kan endast säga sig vara generaliseringar 
gjorda på den undersökta gruppen. Den fenomenologiska ansatsen erbjuder ingen möjlighet 
att generalisera utifrån det givna materialet, den är alltid kontextuell (Dahlberg mfl, 2008).  
 

6.2 Resultatdiskussion  
 
Det föreliggande fördjupningsarbetets resultat visar att sjuksköterskornas erfarenheter av att 
ansvara för omvårdnaden innebär att förbereda och skapa förutsättningar för omvårdnaden, 
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samt att utföra omvårdad i det direkta patientmötet. Utgångspunkten är mötet med det okända, 
vilket innebär ett förutsättningslöst förhållningssätt gentemot patienten och situationen, även 
om den ibland kräver olika grad av förberedelse. I mötet med patienten är det dennes och 
närståendes upplevelse som ligger till grund för hur den fortsatta omvårdnaden tar sig uttryck. 
Omvårdnaden ses som en helhet där sjuksköterskan utgår ifrån patientens fysiska, psykiska 
och sociala behov. Den grundläggande ambitionen är att bekräfta och visa förståelse för 
patientens situation men också skapa trygghet för patienter och närstående. Som en 
grundförutsättning för att ta ansvar för omvårdnaden ligger samarbetet med kollegor och 
andra vårdinstanser.  
 
Ansvaret för omvårdnaden finns med i mötet med patienter och närstående. Samtidigt visar 
sig även fenomenet som en del i den vardagliga verksamheten utanför den direkta 
patientkontakten. Erfarenheten av ansvaret är således att det är en del av hela 
yrkesverksamheten och inte något som är specifikt bundet till mötet med patienterna, synen 
på fenomenet får enligt mig i detta avseende dels ett nursing-perspektiv och ett caring-
perspektiv. Ansvaret finns med ifrån skapandet av förutsättningar för och föreberedandet av, 
till utförandet av omvårdnaden. Utifrån det här perspektivet finns det en holistisk inställning 
till fenomenet. Resultatet visar också på att ansvarkänslan för patientens och närståendes 
situation är stor. Tidigare studier visar på att ambulanssjukvårdare innehar ett ödmjukt 
förhållningssätt och har en vilja att se till patientens hela situation (Wahlin mfl, 1995). Det 
föreliggande resultatet visar att även om det finns en gemensam uppfattning om att en del av 
den vård som egentligen utförs inte skall utföras inom ramen för ambulanssjukvårdens 
åtagande, så är ansvarkänslan större och omfattar även den vården. Detta leder till svårigheter 
som egentligen tycks härröra ur organisatoriska problem, när samarbetet med andra 
vårdinstanser grusas på grund av att de inte vill överta ansvaret för patienten.  
 
Fördjupningsarbetets resultat beskriver vikten av ett gott samarbete med övriga instanser inom 
vården för att sjuksköterskan inom ambulanssjukvården skall kunna ta sitt fulla ansvar. Här 
kan säkert organisatoriska åtgärder vidtas som kan öka möjligheten att ta detta ansvar. För om 
sjuksköterskan skall kunna utveckla en verksamhet där möjligheter finns att ta ansvar måste 
det också finnas omkringliggande strukturer som utvecklas mot samma mål. Detta är 
svårigheter som även finns beskrivna i andra studier. En studie gjord av Sandman och 
Nordmark (2006) visar på att det upplevs som en etisk konflikt, när ambulanspersonalen anser 
att patientens behov till exempel är av social eller psykiatrisk karaktär och således inte kan 
åtgärdas av ambulanssjukvården. Anledningen till att detta erfars som ett etiskt dilemma är att 
utgångspunkten för sjuksköterskornas omvårdnad hela tiden är patientens bästa utifrån de 
behov som iakttagits. Samtidigt visar resultatet, i det föreliggande fördjupningsarbetet, på att 
samarbetet med kollegor och andra vårdinstanser är en förutsättning för att ta ansvar för 
omvårdnaden. Resultatet visar att samarbetet med andra vårdgivare är viktigt inom 
ambulanssjukvården, vilket också betonas av Socialstyrelsen (SOSFS 1997:18) och i tidigare 
studier (Wireklint-Sundström, 2005; Suserud & Bruce, 2003c). När detta inte fungerar 
optimalt erfars det, i det föreliggande fördjupningsarbetet, som ett dilemma och att 
sjuksköterskorna inte kan ta det ansvar som förväntas av dem. Ett exempel på detta är när 
patienten enligt sjuksköterskorna är suicidbenägen och i behov av psykiatrisk vård och denna 
inte kan ges eftersom ansvaret inte vill övertas av den psykiatriska vården. Resultatet visar på 
att sjuksköterskorna tar sitt ansvar tills någon annan tar över och finns ingen som vill överta 
det så innebär det svårigheter. Här finns en skillnad mellan sjuksköterskornas erfarenhet och 
de utgångspunkter Socialstyrelsen har för sina dokument. Socialstyrelsen menar att 
sjuksköterskans specialområde ambulanssjukvård skall genomföras ”på hämtplats, under 
transport och vid överlämnandet till mottagande enhet” (SOSFS 1997:18). Men om det nu 
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inte finns någon mottagande enhet som utifrån de iakttagna behov patienten har tar över 
ansvaret? Resultatet visar att sjuksköterskorna inte är beredda att släppa sitt ansvar om ingen 
annan tar över, de erfar ansvaret större än så. Härigenom kan både Lögstrups (1994) och 
Levinas (1996) tankar om ansvaret kännas igen, att det är oss givet och ej möjligt att undfly. 
Det faktiska ansvaret som sjuksköterskorna erfar att de har kan de inte fly undan, det läggs på 
dem i varje möte med patienten. Resultatet visar på att de erfar ansvaret som större och mer 
omfattande än vad som formellt krävs av dem i riktlinjer och dokument. Samtidigt kan detta 
leda till svårigheter då de formella avgränsningarna för ansvaret inte rimmar med hur 
verksamheten erfars av sjuksköterskorna. Verksamheten är många gånger styrd utifrån 
riktlinjer och regler som är av generell karaktär. Resultatet visar på ett ansvar som inte alla 
gånger går att förena med dessa regler och riktlinjer. Lögstrup (1994) menar att vi skall svara 
an mot vår nästa utifrån det han kallar för livsförståelse. Livsförståelse är det som hjälper oss 
avgöra på vilket sätt vi bäst svarar an mot den andre. Lögstrup menar att om denna 
livsförståelse får en fast struktur som till exempel en ideologi, tenderar den till att smalna av 
och det kan leda till att vi begår övergrepp om vi handlar utifrån den. Det här pekar på de 
etiskt svåra ställningstaganden som sjuksköterskorna ibland står inför. Utifrån de riktlinjer, 
formella och informella, som styr deras arbete krävs att vissa åtgärder vidtas eller ej, men 
deras erfarenhet av ansvaret är annorlunda och kommer således ibland i konflikt med detta, 
jämför Sandman & Nordmark (2006). Frågan är hur och om man kan utveckla 
ambulanssjukvården för att undvika att dessa konflikter uppstår.  
 
Resultatet visar att utgångspunkten för skapa allmänna förutsättningar och förbereda 
omvårdnaden, är mötet med det okända. Sjuksköterskorna strävar efter att skaffa kunskap om 
patienten och dennes situation för att på ett ansvarsfullt sätt kunna möta de behov som 
föreligger, och för att göra det okända känt. Samtidigt vill man inte färgas av några 
förutfattade meningar utan bibehålla ett öppen och vidsynt förhållningssätt mot patienten. 
Tidigare studier har visat att vårdare inom ambulanssjukvården har en förväntan på att 
situationerna de möter är okända (Wireklint- Sundström, 2005). Detta för att kunna utföra ett 
arbete som inte färgas av förutfattade meningar. Men det föreliggande fördjupningsarbetets 
innebörd av att möta det okända uttrycker också ett etiskt förhållningssätt mot patienten, som 
är en förutsättning för den efterföljande vården. Respondenterna vill att patienternas 
upplevelse av sin situation skall vara överordnad sjuksköterskornas upplevelse av situationen. 
Det innebär att en människosyn som präglas av autonomi och holism, blir vägledande för 
sjuksköterskornas arbete, men samtidigt är detta inte okomplicerat då tidigare forskning har 
visat på att etiska konflikter kan uppstå när patienten bemöts som autonom och när denne 
samtidigt har motstridiga uppfattningar gentemot vårdaren om hur vården skall bedrivas 
(Sandman & Nordmark, 2006). Det föreliggande fördjupningsarbetets resultat strävar mot att 
patienten skall bemötas förutsättningslöst och att dennes upplevelse av sin situation skall vara 
styrande i omvårdnadsarbetet. Det innebär att patienten ses som en unik individ med unika 
behov som är viktigt i mötet med patienter och närstående ur sjuksköterskornas perspektiv. 
För att erhålla ytterligare kontextuell förståelse och kunskap skulle det vara av vikt att studera 
hur detta erfars av patienter och närstående. 
 
I bedömningen av patientens behov är patientens och närståendes upplevelser viktiga 
bedömningsgrunder. Det som är rådande är patientens uppfattning av situationen och 
tillståndet. Patientens behov bedöms utifrån ett fysiskt, psykiskt och inte minst socialt 
perspektiv, jämför med Suserud, Bruce & Dahlberg (2003b). Detta kan förstås i relation till att 
vissa tidigare studier av ambulanssjukvården i stor grad har poängterat vikten av medicinska 
färdigheter hos sjuksköterskorna för att kunna möta kraven på medicinskt omhändertagande 
(Suserud, 1998; Sjöström & Johansson, 2000). Sjuksköterskorna själva ser sitt ansvar som 
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större och mer komplext än att enbart utgå ifrån medicinska färdigheter, och bedöma 
patienterna utifrån dem. Det föreliggande fördjupningsarbetet visar på andra färdigheter som 
är ytterst betydelsefulla för att skapa förutsättningar för att ansvara för omvårdnaden, som till 
exempel ett medvetet etiskt förhållningssätt med ett holistiskt perspektiv på patienten. 
Utgångspunkten för sjuksköterskornas ansvar för omvårdnaden kan förstås genom det 
vårdvetenskapliga perspektivet där människan ses ur en vidare förståelsehorisont än bara 
utifrån ett sjukdomsperspektiv (Eriksson, 1994). Jag uppfattar det som att sjuksköterskornas 
människosyn utgår ifrån att patienten är den ”komplexa helhet som vårdaren skall möta, 
förstå, tolka och vårda” (Eriksson, 1987 s.68). Detta exemplifieras också av att några av 
sjuksköterskorna inte vill skapa några förutfattade meningar om patienten innan de möter 
denne. Det kan ses som att de vill att patienten skall visa sig för dem som den är och inte 
genom deras förutfattade meningar. Inom ambulanssjukvården har man prioriterat och strävat 
efter goda medicinska kunskaper och färdigheter (Suserud & Haljamäe, 1999; Suserud, Bruce 
& Dahlberg, 2003a). Det föreliggande resultatet visar på att sjuksköterskornas erfarenheter av 
sin verksamhet är mer komplex än att bara omfattas av medicinska färdigheter. Den 
medicinska kunskapen är central för sjuksköterskans verksamhet inom ambulanssjukvården 
men den bör inramas av ett vårdvetenskapligt perspektiv på patienten. Det föreliggande 
fördjupningsarbetet och flertalet tidigare studier gjorda inom ambulanssjukvården visar på att 
vårdarna ser ambulanssjukvården som utgående ifrån mer vårdvetenskapliga än medicinska 
aspekter (Wahlin mfl, 1995; Suserud; 1998; Wireklint-Sundström, 2005).  För att stödja, 
förstå och utveckla sjuksköterskornas ansvarstagande bör man utveckla en vårdvetenskaplig 
förståelsehorisont inom ambulanssjukvården. Den implicita vårdvetenskapliga 
utgångspunkten för ansvartagandet som jag tycker det föreliggande fördjupningsarbetets 
resultat visar på bör göras explicit. Vidare tycker jag att detta också till en utmaning att finna 
vårdpedagogiska perspektiv på lärandet och utvecklandet av yrkesrollen som sjuksköterska 
inom ambulanssjukvården. Detta skulle kunna utgöra utgångspunkter för fortsatta studier.  
 
Respondenternas erfarenheter präglas av en vilja att skapa ett möte med patientens som 
präglas av förståelse och bekräftelse. Bekräftelsen i mötet kan förstås som att den jag möter 
ses som en människa och inte ett objekt, den blir inte ett Det utan ett Du (Buber, 1997).  I 
inledningen av mötet vill man ge ett gott första intryck vilket innebär att skapa trygghet, något 
som fortsätter under hela omvårdnadssituationen. Trygghetsskapande erfars som en 
huvuduppgift när det gäller att ansvara för omvårdnaden och trygghet skapas på olika sätt i 
olika situationer. Att ansvara för omvårdnaden av patienten genom att skapa trygghet är något 
som även framkommer i Ahl mfl (2005). Trygghetsskapandet påverkar hela situationen såväl 
omvårdnad som medicinska vård. I trygghetsskapandet ligger en vilja att bekräfta patienten 
och dennes situation. Detta upplever jag som ett ytterligare exempel på att sjuksköterskorna 
kanske oreflekterat erfar en vårdvetenskaplig fårståelsehorisont av fenomenet. Eftersom 
trygghet framkommer som ett viktigt begrepp i beskrivningarna av fenomenet, är det ett 
begrepp som inom ambulanssjukvården kontext bör studeras vidare. Här är det av vikt och 
nytta att även erhålla ett patientperspektiv på begreppet trygghet. Erfars trygghet på samma 
sätt av sjuksköterskorna som av patienterna?  
 
Sjuksköterskornas utgångspunkt i det föreliggande fördjupningsarbetet är människans värde 
och en respekt för detta värde, och att deras ansvar är förbundet med denna människa som 
visar sig för dem. Patienten blir inte reducerad till en som behöver sjukvård, utan en människa 
som lider som med sin existens appellerar sjuksköterskornas ansvar. Uppgiften blir då för 
sjuksköterskorna att utröna vad lidandet består uti och med de medel som finns försöka lindra 
detta. Von Post (2000) menar att ansvaret i praxis blir ytterst viktigt i det som kallas 
professionellt och att det där får betydelsen att ”bry sig om” och ”bara finnas där” (s.165), 
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vilket kan kopplas till föreliggande studies resultat. Sjuksköterskorna ser det som sin uppgift 
att finnas till för patienten. Det är de som skall bry sig om och ta hand om situationen, även 
om det ibland övergår deras formella ansvar. Jag tror att detta är en ytterst viktig komponent i 
ansvartagandet, att våga finnas till. Detta kan jämföras med von Posts (2003) resonemang 
kring modet. Hon ser modet som något som hjälper vårdaren att kunna stå fast även i svåra 
och obehagliga situationer. Resultatet visar att det inte alltid är uppenbart vilka åtgärder som 
skall vidtas och sjuksköterskorna ställs osäkra inför situationen. Men att då inte vika av, och 
försöka skjuta ansvaret ifrån sig till någon annan, innebär att man vågar finnas till för 
patienten. För detta krävs nog i vissa avseenden ett visst mått av mod, vilket von Post belyser, 
i synnerhet i ett yrke som många gånger karaktäriseras av att handla snabbt och praktiskt. 
Gustafsson & Fagerbergs (2004) studie visar också att sjuksköterskor som mött situationer i 
sitt yrke som krävt mod utvecklar självsäkerhet och en tilltro till att använda sig själva som ett 
redskap i vårdandet.  
 
6.3 Etikdiskussion 
 
Under arbetet med analysen avidentifierades de transkriberade intervjuerna i ett tidigt skede 
och ersattes med ett kodsystem, för att säkra konfidensen. I anslutning till 
intervjusituationerna gavs utrymme för frågor angående fördjupningsarbetet, ingen av 
respondenterna entog detta erbjudande. Alla respondenter som genomförda intervjuerna kom 
också att följa hela fördjupningsarbetet, ingen antog erbjudandet att när som helst avbryta sin 
medverkan. Detta uppfattar jag som att de blivit väl informerade om samtycket. Som jag 
tidigare nämnt gavs möjlighet att genom mig få kontakt med sjukhuskyrkan eller kurator, ifall 
intervjuerna skulle framkalla minnen som respondenterna skulle behöva hjälp för att bearbeta. 
Detta erbjudande uppfattade alla som något bra, ingen utnyttjade det dock. 
 
6.4 Slutsatser och förslag till vidare forskning 
 
Slutsatser som jag drar av det föreliggande fördjupningsarbetet är att sjuksköterskornas 
erfarenheter av att ansvara för omvårdnaden inom ambulanssjukvården, är ett fenomen som 
kan ses som komplext och omfattar många olika aspekter och delar. Det som tidigare 
forskning visat på att ambulanssjukvårdens organisations eftersträvat med medicinska 
färdigheter i första hand, blir ställt i ett nytt ljus. Omvårdnaden utifrån fördjupningsarbetets 
resultat erfars som ett komplext fenomen som utgår ifrån patientens behov. Utgångspunkten 
för sjuksköterskornas ansvartagande för omvårdnaden utgörs av ett medicinskt perspektiv. 
Sedan avgör situationen om vården får styras av medicinska eller omvårdnadsmässiga 
förtecken, eller både och. Implicit tycker jag mig se en tydlig vårdvetenskaplig värdegrund 
som utgår ifrån ett holistiskt perspektiv på patienten. Sjuksköterskorna erfar ansvaret som 
något dynamiskt som följer den unika människan, patienten, och dennes behov. Denna studie 
har skänkt ett nytt vårdvetenskapligt ljus på ett relativt nytt yrkesområde för sjuksköterskor 
och det tror jag är både viktigt och nödvändigt för en fortsatt utveckling av den professionella 
yrkesrollen som sjuksköterska inom ambulanssjukvården. Här behövs fortsatt forskning på 
flera områden. För att vidga synen på ansvaret inom ambulanssjukvården och utveckla 
yrkesrollen behövs som jag tidigare nämnt även ett patientperspektiv på fenomenet. Vilka är 
patienternas erfarenheter av att sjuksköterskorna ansvarar för omvårdnaden? Vilken syn har 
patienter på det ovannämnda fenomenet? Även trygghetsbegreppet ur ett kliniskt perspektiv 
skulle kunna utgöra en utgångspunkt för fortsatta studier. Trygghet beskrivs i denna studie 
utifrån sjuksköterskornas erfarenheter, men upplevs och erfars det på samma sätt av patienter 
och närstående?  
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Bilaga 1 
Katrineholm den 19 december 2005 

Brev till medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Namn och adress har avidentifierats  
 

Förfrågan angående tillstånd till studie omkring ansvaret för 
omvårdnaden inom ambulanssjukvård 
 
Mitt namn är Mats Holmberg och jag studerar vid Mälardalens Högskola. Jag håller på med 
en D-uppsats i vårdvetenskap. Den handlar om sjuksköterskors ansvar för omvårdnaden inom 
ambulanssjukvården. Socialstyrelsen har reglerat ansvaret för sjuksköterskor inom 
ambulanssjukvård i SOSFS 1997:18. Bland annat utifrån det väcktes mitt intresse för att 
studera detta fenomen som ansvaret för omvårdnaden innebär, och hur det erfars av 
sjuksköterskor verksamma inom ambulanssjukvården. 
 
Anledningen till detta brev är att jag söker tillstånd att genomföra denna studie hos er på 
ambulanssjukvården i Karlstad. Studien kommer att genomföras med hjälp av intervjuer, som 
kommer att spelas in på kassettband och sedan överföras till text. Därefter kommer texten att 
analyseras i avsikt att finna beskrivningar på erfarenheter av att ansvara för omvårdnaden.  
 
Jag skulle vilja ha hjälp med att få tag på fem sjuksköterskor inom ambulanssjukvården som 
kan tänka sig att ställa upp i den aktuella studien. Urvalskriteriet är att de skall ha tjänstgjort 
inom ambulanssjukvården i minst fem år. Detta för att de skall ha haft möjlighet att skaffa sig 
de erfarenheter som jag avser att studera. 
 
Studien kommer att genomföras på en av deltagarna föreslagen plats där intervjun ostört kan 
genomföras. Intervjutiden beräknas till mellan 30 och 90 minuter, avvikelser kan naturligtvis 
förekomma.   
 
Om du ger tillstånd till denna studie skulle jag vilja att du ger mig adress och telefonnummer 
till dem som kan tänka sig ställa upp i studien, eftersom jag i så fall vill ta kontakt med dem 
för att ge utförlig information om studien och deras eventuella medverkan. 
 
Har du frågor eller behöver du mer information om studien är du välkomna att ta kontakt med 
mig eller min handledare.  
 
 
 
 
 
Mats Holmberg    Handledare: 
Ramsjögatan 7    Docent Ingegerd Fagerberg 
641 33 Katrineholm    Mälardalens Högskola 
Tfn:    IVF 
Mob:     Box 883 
E-post: matsholmberg@telia.com  721 23 Västerås 

Tfn:  
E-post: ingegerd.fagerberg@mdh.se 
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Mälardalens Högskola  
Institutionen för Vård- och Folkhälsovetenskap 
D-uppsats i Vårdvetenskap 
 
Förfrågan om deltagande i studie gällande ambulanssjuksköterskors 
erfarenheter av att ansvara för omvårdnaden 
 
Genom kontakt med den medicinskt ansvarige på din arbetsplats har jag fått ditt namn och din 
e-postadress. Anledning till att denna förfrågan går till dig är att du har minst fem års 
erfarenhet som sjuksköterska inom ambulanssjukvård, vilka är den föreliggande studiens 
urvalskriterier.  
 
Utifrån Socialstyrelsen allmänna råd (SOSFS 1997:18) skall en sjuksköterska som tjänstgör 
inom ambulanssjukvården ansvara för omvårdnaden av patienten. Syftet med studien är att 
beskriva hur detta ansvar erfars av sjuksköterskor inom ambulanssjukvård, för att bidra till en 
ökad förståelse för ambulanssjuksköterskans yrkesroll. För att nå syftet undrar jag om du vill 
delta i studien och att genom en intervju delge mig dina erfarenheter av att inom 
ambulanssjukvården ta ansvar för omvårdnaden. 
 
Intervjun spelas in på kassettband och överförs därefter till text. Texterna kommer sedan att 
analyseras för att finna beskrivningar på hur deltagarna i studien erfar att ansvara för 
omvårdnaden.  
Till min hjälp har jag en intervjuguide som består av tre stora övergripande frågor som 
behandlar studiens syfte. Förutom dem kan jag komma att ställa följdfrågor som styr intervjun 
mot mitt intresseområde. Tidsåtgången beräknas till 30-90 minuter, avvikelser kan 
naturligtvis förekomma. Intervjun genomförs på en av dig utsedd plats där man kan samtala 
ostört. 
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Du kan när som helst under studiens gång avbryta din 
medverkan genom att meddela mig. Allt som framkommer i intervjun kommer att behandlas 
konfidentiellt. Inga uppgifter om dig, din arbetsplats eller några andra personliga förhållanden 
kommer att redovisas i uppsatsen. I den färdiga uppsatsen kan citat ifrån intervjuerna komma 
att användas för förtydliga innehållet i texten. Dessa citat kommer inte att kunna kopplas till 
någon enskild deltagare i studien. 
 
Har du frågor var god kontakta mig eller min handledare. Adressuppgifter finner du längst ner 
i brevet. Inom två veckor kommer jag att ta kontakt med dig för att höra om du vill ställa upp 
eller inte.  
 
  
 
 Handledare: 
 Docent Ingegerd Fagerberg 
Mats Holmberg Mälardalens Högskola 
Ramsjögatan 7 IVF  
641 33 Katrineholm Box 883  
Tel.: 721 23 Västerås  
Mob.: Tel.:  
E-post: matsholmberg@telia.com E-post: ingegerd.fagerberg@mdh.se 
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Intervjuguide för fördjupningsarbetet ”Att ansvara för omvårdnaden – en 
beskrivning av ambulanssjuksköterskors erfarenheter.” 
 

1. Kan du berätta om en vanlig arbetsdag som sjuksköterska inom ambulanssjukvården? 
 

2. Vad har du för erfarenhet av omvårdnad som sjuksköterska inom ambulanssjukvård? 
 

3. Kan du så detaljerat som möjligt beskriva en situation där du som sjuksköterska inom 
ambulanssjukvården anser att du tagit ansvar för omvårdnaden av en patient? 
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Samtycke 
 
Till deltagande i studien: ”Att ansvara för omvårdnaden – en beskrivning av 
ambulanssjuksköterskors erfarenheter.” 
 
Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i 
lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den 
skriftliga informationen och mitt samtycke. 
 
Genom min underskrift samtycker jag till: 

– att delta i studien. 
– att mina personuppgifter behandlas såsom beskrivits. 

 
Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt, samt att jag när som helst och utan att ange 
orsak kan avbryta mitt deltagande. 
 
 
 
 
__________________________   _______________ 
Deltagarens underskrift    Datum 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 
Jag har förklarat studiens upplägg och syfte för ovanstående person. 
 
 
 
 
__________________________   _______________ 
Intervjuarens underskrift    Datum 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 
 


