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Abstrakt 

Syfte: Att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av utmaningar i vården av äldre patienter. 

Bakgrund: Ambulanssjuksköterskor möter många äldre patienter i sitt dagliga arbete och med en 

åldrande befolkning kommer denna patientgrupp att bli större. Äldre patienters fysiologi kan skilja 

mellan individer och de kan även skilja sig mot yngre patienter. Design: En kvalitativ 

intervjustudie. Metod: Studien baserades på åtta semistrukturerade intervjuer genomförda under 

perioden januari till juni 2015. Intervjuerna spelades in, skrevs ut ordagrant och analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen av intervjuerna resulterade i fem kategorier av 

utmaningar som ambulanssjuksköterskor möter i sitt omhändertagande av äldre patienter: Den 

äldres utsatta situation, svårigheter i kommunikationen, svårigheter i bedömningen, svårigheter vid 

behandling och utmaningar inom vårdorganisationen. Dessa utmaningar försvårar 

ambulanssjuksköterskors professionella strävan att göra det bästa för patienten. 

Slutsats: Resultatet i studien visar en stor variation av utmaningar som ambulanssjuksköterskor 

möter i vården av äldre patienter. Det visar att vården av äldre är komplex och komplicerad med 

många faktorer att ta hänsyn till. Dels kommunikationen med patient, anhöriga och vårdinstanser 

men även bedömning och behandling av avvikande symtom. Ambulanssjuksköterskor upplever att 

utbildningen i omhändertagandet av äldre patienter är otillräcklig. Dessa faktorer komplicerar 

omhändertagandet och försvårar ambulanssjuksköterskors möjlighet att arbeta professionellt och 

göra det bästa för patienten. 

 

Nyckelord: Ambulans, äldre patienter, kvalitativ metod, bedömning, behandling, kommunikation, 

omvårdnad, ambulanssjuksköterska  
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Abstract 
Aim: To describe the ambulance nurses' experience of the challenges in the care of elderly patients. 

Background: Ambulance nurses face/meet many elderly patients in their daily work and with an 

aging population, this population will be larger. Older patients' physiology may vary between 

individuals and may also differ from younger patients. Design: A qualitative interview study. 

Method: The study was based on eight semi-structured interviews conducted during the period 

January to June 2015. The interviews were recorded, were written out verbatim and analyzed by 

qualitative content analysis. Results/Findings: The analysis of the interviews resulted in five 

categories of challenges that the ambulance nurses face in their management of older patients: the 

elderly patients’ vulnerable situation, difficulties in communication, difficulties in assessment, 

difficulties in treatment and challenges within the health sector organization. These challenges 

complicate the ambulance nurses' professional endeavors to do the best for the patient. Conclusion: 

The results of the study show a great variety of challenges that the ambulance nurses face in caring 

for elderly patients. It shows that the care of the elderly is complex and complicated with many 

factors to take into consideration. Partly communication with patients, families and care institutions 

but also the assessment and treatment of abnormal symptoms. Ambulance Nurses also feel that they 

are not satisfied with the training they have in the management of older patients. These factors 

complicate the treatment and hamper ambulance nurses opportunity to work professionally and to 

do the best for the patient. 

 

Keywords: Ambulance, elderly patients, qualitative approach, assessment, treatment, 

communication, ambulance nursing 
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INTRODUKTION 

Andelen äldre i vården ökar och kommer framöver att fortsätta öka (Dehlin & Rundgren, 2007, 

Lennartsson & Heimerson, 2009). Behovet av sjukvård, pre-hospitalt och på sjukhus kommer att 

öka i takt med att den åldrande befolkningen ökar, vilket ställer krav på sjukvårdspersonal att vara 

insatta i den äldre patientens sjukdomar och tillstånd (Vincente, Ekebergh, Castren, Sjöstrand, 

Svensson, Wireklint-Sundström, 2011, Lennartsson & Heimerson, 2009.) 

 

Enligt Dehlin & Rundgren (2007) är sjukvårdskonsumtionen stor hos äldre personer. I Sverige är 18 

procent av befolkningen 65 år eller äldre och dessa svarar för mer än hälften av 

sjukvårdskonsumtionen. Av de sjukvårdsresurser som en person tar i anspråk under ett liv infaller 

en stor del under de sista levnadsåren eller de sista levnadsmånaderna. 

 

Vincente et al. (2011) har gått igenom ambulansjournaler från 2006 rörande ospecifika 

sjukdomstillstånd hos äldre i Sverige. Resultatet påvisar svårigheter för ambulanspersonal att 

bedöma patienters tillstånd. Ofta handlar de äldres sjukdomstillstånd om trötthet, svaghet och 

förvirring. Det kan orsakas av malnutrition, dehydrering eller en bakomliggande sjukdom.  

 

Svårigheterna att bedöma och behandla den sjuka äldre överensstämmer även med vår egen 

erfarenhet från arbete inom ambulanssjukvård och inom akutsjukvård. Den relativt snabba 

handläggningen som fungerar väl på unga eller medelålders patienter ger sämre resultat på svårt 

sjuka äldre. De äldre är ofta förvirrade och samtalet med äldre patienter får bäst resultat om det sker 

utan stress. I de fall när sjukdomsproblematiken är spridd och oklar kan det ofta vara svårt att välja 

arbetsdiagnos och därmed behandlingsalternativ. 

Bakgrund 

Det naturliga åldrandet 

Åldrandet beskrivs av Dehlin & Rundgren (2007) som en progressiv försämring av de fysiologiska 

funktionerna vilket ger en ökad känslighet för sjukdom och död. Det biologiska åldrandet kan 

beskrivas som en tilltagande försämring i organsystemens kapacitet, vilket beror på en successiv 

cell- och vävnadsdöd eller nedsatt funktion i celler och vävnader. Ett exempel är 

hjärtmuskelcellernas nedsatta förmåga att omvandla energi, eller att nefronen i njuren successivt 

försvinner och funktionen i de som finns kvar försämras (Dehlin & Rundgren, 2007, Pisani, 2009). 
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Suserud & Svensson (2009) skriver att förutom dessa funktionsförsämringar så sker det en naturlig 

förlust av hjärnceller som inte nybildas och som i sin tur ersätts av s.k. gliaceller som är en form av 

stödjevävnad. Den cerebrala genomblödningen minskar och glukosomsättningen blir sämre. Detta 

leder till att den cerebrala reservkapaciteten minskar vid stora påfrestningar, även för de äldre som 

har normal kognitiv kapacitet. Reservkapaciteten vid ansträngning minskar även i hjärtat. Kärlen 

drabbas av ateroskleros och hjärtmuskelvävnaden förändras med minskad elastin och ökad 

bindvävsinlagring vilket leder till en minskad eftergivlighet. Äldre personer drabbas ofta av 

diastolisk hjärtsvikt som en följd av det. Liksom hjärnan och hjärtat påverkas njurarna av 

förändringar i vävnaden och skleros i kärlen. Vid 85 års ålder beräknas GFR ha minskat med ca 40 

%. Även lever, gastro- och intestinalsystemet försämras likaledes. Den minskade organfunktionen 

påverkar vätskebalansen samt läkemedels- och näringsupptag (Suserud & Svensson, 2009). Det 

fysiologiska åldrandet påverkar således hela kroppen, hjärna, hjärta, kärl, lever och njurar och sker 

gradvis under många år. Åldrandet styrs av genetik, livsstil och miljö. Den minskade 

reservkapaciteten gör den äldre mer sårbar för sjukdom och infektion (Pisani, 2009). 

Den sjuka äldre 

Bland de vanligaste akuta tillstånden bland äldre hör pneumoni och urinvägsinfektion med eller 

utan sepsis samt hjärtsvikt, slaganfall, hjärtinfarkt, frakturer och läkemedelsutlösta tillstånd (Dehlin 

och Rundgren, 2004, Lennartsson & Heimerson, 2009, Pisani 2009). Hos många äldre uppträder 

symtomen ospecifikt och vagt vid akuta tillstånd och ofta med mental påverkan som t.ex. 

konfusion. Typiska symtom kan saknas, som t.ex. feber vid pneumoni, avsaknad av buksmärta vid 

appendicit eller hjärtinfarkt utan bröstsmärta. Speciellt smärta är ett symtom som förekommer mer 

sällan hos äldre patienter än hos yngre (Dehlin & Rundgren, 2004). 

 

Det kan även vara svårt att skilja mellan sjukdom och åldersförändringar. En äldre patient får 

kanske inte sin konfusion behandlad då sjukvården kan se förvirringen som ett utryck för ålderdom, 

eller att en hjärtsvikt blir överdiagnostiserad på grund av rassel från de basala delarna av lungorna 

då det istället kan ses som ett fysiologiskt fenomen hos den äldre. Intorkning är ett symtom som 

äldre ofta drabbas av vid akuta sjukdomstillstånd. En intorkad patient med tillhörande 

elektrolytrubbning är ett allvarligt tillstånd som snabbt kan leda till att patienten dör om det förblir 

obehandlat. Symtomen som presenterar tillståndet kan ofta vara en komplikation av en 

bakomliggande sjukdom som tidigare varit okänd. En sepsis kan t.ex. vara orsakat av ett trycksår 

som beror på immobilisering. Hjärtsvikt som är orsakad av en smärtfri hjärtinfarkt kan visa sig som 

andfåddhet och nytillkomna akuta njurproblem kan vara orsakade av en obehandlad diabetes 

(Dehlin & Rundgren, 2004). Andra symtom som är vanliga bland äldre är anorexi, viktförlust, 
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svimning, fall, gångsvårigheter, inkontinens och sömnstörningar. Dessa symtom eller tillstånd kan 

orsakas av olika sjukdomar och inte sällan i andra organsystem än där symtomen manifesterar sig. 

Att identifiera sjukdomslokalisationen vid sådana symtom kräver en omfattande och noggrann 

evaluering. Orsaken till det ospecifika yttrandet av sjukdom hos äldre patienter är okänd (Dehlin & 

Rundgren, 2007). 

Äldre i akutsjukvården 

Staudenmayer et al. (2013) skriver att äldre patienter ofta blir undertriagerade av ambulanspersonal. 

I studien framkom att traumapatienter som togs till ”icke”-trauma sjukhus i genomsnitt var äldre 

patienter (70 år och äldre) medan de yngre åkte direkt till traumacentren. Trots att de äldre 

patienterna blev triagerade med lägre poäng än de yngre patienterna så var dock inte dödligheten 

högre bland de yngre. Det visade sig att de äldre patienterna som avled hade mindre skador, ofta 

från fall med lågenergimekanismer, de uppvisade få och inga symtom på chock och var inte 

medvetandesänkta. Grosmaitre et al. (2013) har i en studie tittat på hur patienter med atypiska 

symtom vid hjärtinfarkt handläggs på akutmottagningar. Där kunde de se ett samband mellan 

symtom som matthet, fallbenägenhet, förvirring och nedsatt allmäntillstånd. Det fanns även en 

fördröjning i behandling av dessa patienter. Den fördröjningen skedde både pre-hospitalt och på 

akutmottagningarna. De kunde också konstatera att de flesta av dessa patienter var sådana som 

bodde på äldreboenden och/eller led av demenssjukdom. 

 

I en studie av Larsson, Kihlgren, Nilsson och Sørlie (2005) har de intervjuat sjuksköterskor på 

akutmottagningar om vård av äldre patienter. Där kom det fram att sjuksköterskor ansåg att det 

behövs en kombination av kunskap, omvårdnad och ansvarstagande för att ge god vård till äldre. De 

menade att den breda kompetens gällande akuta sjukdomar och behandling som krävs av en 

sjuksköterska inom akutsjukvård gör dem snabba och effektiva men tar dem längre från 

omvårdnaden. Det ansågs vara ett hinder vid omhändertagande av äldre patienter då omvårdnaden 

av äldre patienter kan vara avgörande för deras välmående. 

 

Om man ser till akutsjukvård så är ungefär hälften av alla som vårdas på sjukhus 65 år och äldre. 

Under ett år vårdas ungefär 500 000 personer som är 65 år och äldre på svenska sjukhus. Det 

innebär att var tredje ålderspensionär i Sverige någon gång under året kommer att vårdas på 

sjukhus. Även om vårdtiderna är korta så handlar akutsjukvård till stor del om att vårda äldre 

patienter. På grund av en betydande neddragning av vårdplatser sedan 1990-talet har mycket av det 

tidigare ansvaret för sjukhusvård flyttats ut till kommunala sjukhem och särskilda boenden vilket 
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medför att patienter endast vårdas som intagna på ett sjukhus vid enstaka episoder per år (Dehlin & 

Rundgren, 2007). 

Problemformulering 

Specialistutbildade sjuksköterskor finns idag inom de flesta kliniker och även inom 

ambulanssjukvården. Deras professionella uppdrag är bland annat att utveckla och föra vården 

framåt. Inom ambulanssjukvården möter ambulanssjuksköterskor alla åldersgrupper från födseln till 

den sista tiden i livet. Att möta alla patienter och ge dem rätt vård kräver breda kunskaper och ett 

flexibelt förhållningssätt. 

 

Patienter vårdas enligt behandlingsriktlinjer som är gjorda för att kunna anpassas till de flesta 

åldersgrupper. Men hur väl fungerar de gentemot äldre patienter? Inom vilka områden fungerar inte 

behandlingsriktlinjerna för äldre patienter?  Har ambulanssjuksköterskor de kunskaper som krävs 

för att vårda äldre patienter på ett professionellt sätt? Kan ambulanssjuksköterskornas erfarenheter 

även peka på områden inom vårdens organisation som kan förbättras? Vi frågar oss därför, vilka 

utmaningar möter ambulanssjuksköterskor i vård och behandling av äldre patienter?  

Syfte 
Syftet med intervjustudien är att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av utmaningar i 

vården av äldre patienter. 

Metod 
För att besvara syftet genomfördes en kvalitativ intervjuundersökning. 

Förklaring av begrepp 

Det är viktigt att skilja på begreppen äldre patienter och geriatriska patienter. Enligt Dehlin & 

Rundgren (2007) har den typiska geriatriska patienten en eller flera kroniska sjukdomar samtidigt. 

En akut sjukdom har tillkommit på grund av en kronisk sjukdom eller organsvikt i mer än ett 

system samtidigt. Som exempel kan nämnas att en patient kan ha njursvikt och hjärtsvikt samtidigt. 

 

Även om en stor del av äldre personer lider av flera sjukdomar samtidigt och har svikt i flera 

organsystem så kommer den här studien inte enbart att inrikta sig på dem. Då de naturligt 

funktionella förändringarna, som vi tar upp i bakgrunden, drabbar alla äldre på ett eller annat sätt, är 

det av större intresse att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelse av att vårda alla äldre 

patienter oavsett förekomsten av tidigare multisjukdom. Därför kommer inte begreppet geriatriska 
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patienter att användas utan endast begreppet äldre patienter. Med äldre patienter menas patienter 

som är 65 år och äldre. 

Intervjupersoner/Urval 
Verksamhetscheferna för ambulansorganisationerna i ett län i Södra Sverige och ett län i Norra 

Sverige tillfrågades först genom ett brev och godkände sedan genomförandet av studien skriftligen 

(se bilaga 1). Totalt 90 sjuksköterskor tillfrågades skriftligen, 30 stycken i ett län i södra Sverige 

samt 60 stycken i ett län i Norra Sverige. 

 

10 sjuksköterskor svarade på vår förfrågan genom ett bifogat svarskuvert med namn, mailadress 

och telefonnummer. Författarna kontaktade sedan de intresserade via telefon eller mail för att avtala 

tid och plats för intervjun. Av de 10 sjuksköterskor som svarade på förfrågan valde två att avbryta 

sitt deltagande. Av de 8 återstående sjuksköterskorna var 3 kvinnor och 5 män. Åldern på 

deltagarna varierade mellan 30-60 år (m=48 år). Alla deltagare hade arbetat 3-20 år (m=15 år) som 

sjuksköterskor och inom ambulanssjukvård 1-15 år (m=9 år). 7 av 8 deltagare hade 

ambulansvidareutbildning. Övriga specialistutbildningar som var representerade inom gruppen 

deltagare var distrikt-, anestesi-, operation- och barnmorskeutbildning. 

Intervjuer/Datainsamling 
Datainsamling skedde i form av narrativa semistrukturerade intervjuer (se bilaga 2) under 

vårterminen 2014. De genomfördes på avskild plats vald av informanten, två informanter valde att 

genomföra intervjun per telefon och en valde att mötas via Skype, samtliga valde detta på grund av 

långa avstånd och/eller arbetstider. Intervjuerna påbörjades med en öppen fråga: Kan du berätta för 

mig om någon utmaning eller svårighet som du upplevt i vården av äldre patienter inom 

ambulanssjukvård?  

 

Ljudfilerna skrevs sedan ut ordagrant av författarna. Det är viktigt att ta i beaktande hur innehållet i 

intervjuerna kan förändras i övergången från muntlig till skriven text enligt Kvale & Brinkmann 

(2009). Pauser i samtalet, kroppsspråk och röstlägen skrevs inte ned för att göra texten mer 

lättarbetad vid analys. I de fall då dialektala ord och uttryck användes bevarades dessa. 

Etisk reflektion 
Etiska frågeställningar som togs i beaktande inför studien grundar sig på Nürnbergkoden och de 

riktlinjer som gäller för den medicinska fakulteten i Umeå. Det handlar om frivillighet, skyddas mot 

skada och bevarandet av deltagarnas konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2014). 



 

 11 

 

Deltagande i studien var frivilligt och deltagarna lämnade skriftligt och informerat samtycke, i 

samma brev informerades de om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande (se bilaga 3). 

För att bevara deltagarnas konfidentialitet så märktes intervjuerna med en kod istället för namn. 

Kodlistan hölls sedan skild från det resterande materialet. Intervjumaterialet har endast varit 

tillgängligt för författarna och deras handledare. Inget beroendeförhållande rådde mellan författarna 

och informanterna. Då vi i vår profession som sjuksköterskor är vana vid att möta och stötta 

personer i svåra situationer skulle vi ha uppmärksammat om informanterna visade tecken på 

upplevelse av skam eller dåligt samvete över de situationer de berättat om. Vi avslutade även varje 

intervju med att fråga hur de upplevt att bli intervjuade. 

Analysmetod 
Intervjuerna analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) modell för kvalitativ 

innehållsanalys med fokus på det manifesta innehållet i intervjuerna.  Intervjuerna skrevs ut och 

lästes flera gånger. Återkommande fraser och meningar togs ut till meningsbärande enheter då vi 

ansåg att de var relevanta för frågeställningen. För att behålla innebörden men ändå korta ner 

texten, kondenserades de meningsbärande enheterna genom att de kodades. Kategorierna utgörs av 

dessa koder som grupperats och dessa kategorier återger det centrala budskapet i intervjuerna. 

Kategorierna består alltså av det manifesta budskapet. 5 kategorier skapades och utifrån dem 

framkom 13 subkategorier. 

RESULTAT 

Analysen av ambulanssjuksköterskors upplevelser av utmaningar i vården av äldre patienter 

resulterade i följande fem kategorier: Den äldres utsatta situation, svårigheter i kommunikationen, 

svårigheter i bedömningen, svårigheter vid behandling och utmaningar inom vårdorganisationen i 

omhändertagandet av äldre patienter. De fem kategorierna baseras på  

 tretton subkategorier som presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt över resultatets kategorier och subkategorier. 

Kategorier   Subkategorier 

Den äldres utsatta situation 
Diffusa problem  

Sjukvården är inte anpassad till äldres behov 

Svårigheter i kommunikationen 

Kommunikationssvårigheter med äldre på grund 

av nedsatt hörsel eller kognitiv svikt 

Bristande kunskap och insikt hos anhöriga och 

personal 

Bristande kommunikation mellan vårdinstanser 

Svårigheter i bedömningen 

Att få grepp om en komplex situation 

Triagering  

Smärtbedömning 

Svårigheter vid behandling 

Smärtlindring  

Vätsketerapi  

Behandla enligt riktlinjer 

Utmaningar inom vårdorganisationen 

Otillräcklig utbildning om äldre patienter  

Möjligheter till förbättringar inom 

vårdorganisationen 

 

 

Den äldres utsatta situation 

Diffusa problem 

I vår studie framkommer det att ambulanssjuksköterskor upplever många svårigheter i 

omhändertagandet av äldre patienter och det är stor spridning på vad de tycker är svårt. Dels har 

äldre patienter ofta mer än en sjukdom vilket gör att man som sjuksköterska får tänka en gång extra 

i bedömning och behandling vid omhändertagandet. Dels så uppfattas äldre patienter som mer 

ensamma och då kan oro och den själsliga smärtan vara anledningen till att man ringer ambulans. 

"Jag tycker att det kan vara svårt ibland. Både det att man kommer hem till de äldre där 
anhöriga anser att den äldre inte klarar sig i hemmet längre. Det är då väldigt diffust och vi 
ska försöka ta reda på vad som har hänt just nu, någon särskild orsak till att de ringt efter 
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ambulans just nu. Vad är akut? Då kan det handla om både social svikt och somatisk svikt 
under lång tid som försämrats och till slut kommer de till en punkt då det inte går längre och 
då måste de ha hjälp med detsamma. Och då är det svårt att i ambulansen ta tag i problemet. 
Och problemet blir ju att veta vart vi ska ta vägen med patienten. För det finns ju, krasst sett, 
ingen som vill ta hand om detta klockan tre på natten till exempel." 

Att möta patienter i deras situation och sätta sig in i deras livsvärld kan vara svårt, ansåg flera av de 

intervjuade ambulanssjuksköterskorna. 

"Vissa säger ju att men tänk om det är sista gången som jag är hemma. Och för en del inser 
man att ja, det kan det ju faktiskt vara. Om de har ramlat och brutit lårbenet till exempel. Det 
är ju en sorg som vi kanske inte alltid förstår. Och vi är nog kanske inte alltid medvetna om 
den oron." 

Sjukvården är inte anpassad till äldres behov 

Informanterna tycker också att de nu för tiden möter fler äldre som är svårt sjuka, ute på 

äldreboenden och i hemmen. Det beror på att sjukhusen har kortare vårdtider än förut och 

patienterna åker hem tidigare. Det brister då i uppföljning av den på sjukhuset givna behandlingen 

och i planering inför utskrivning, hur patienter klarar sig i hemmet. Det resulterar i sin tur i att 

ambulanser får hämta patienter som nyss är hemkomna för att köra dem tillbaks till sjukhuset för ny 

bedömning eller behandling och möjlig inläggning på vårdavdelning. Informanterna ansåg också att 

de vid omhändertagande får lägga resurser på att utreda hur hemsituationen ser ut och på det sättet 

redan då förbereda för en eventuell utskrivning. Hur mycket hjälp har patienten i hemmet i nuläget 

och hur ser hemsituationen ut generellt? 

 

Även komforten i ambulansen är dåligt anpassad för äldre patienter. Hårda dynor och känslan hos 

de äldre av att de ramlar av båren när ambulansen kränger. De äldre vill då gärna hålla i till exempel 

sin handväska i brist på annat att hålla fast i. Förutom de ovan nämnda svårigheterna så uppfattar 

flera informanter attityden i vården som sämre gentemot äldre och då framför allt gentemot 

multisjuka patienter. En informant uttryckte det såhär; 

"Jag tycker att har man en diagnos då går det alltid bra och två också men sen när de börjar 
bli multisjuka då är det som att de inte har inom akutsjukvården att göra. ”Vad ska de in att 
göra?”, ”ja men hen är ju sjuk och behöver hjälp". 

Svårigheter i kommunikationen 

Kommunikationssvårigheter med äldre på grund av nedsatt hörsel eller kognitiv svikt 

Vid omhändertagandet av en patient är det viktigt att få fram en bra anamnes. Vad har hänt, vad är 

det som känns konstigt, vad är det som gör ont och så vidare. Informanterna tyckte att i 
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omhändertagandet av äldre patienter kan det vara svårt att få fram rätt information. Bland annat kan 

patienter höra dåligt vilket leder till missförstånd och svårigheter att analysera de svar man som 

sjuksköterska får.  

”Ibland kan jag tycka att det är jobbigt när de hör så dåligt och man får så konstiga svar, 
goddag yxskaft typ. Så vet man inte om de har ramlat och slagit huvudet eller vad det är. 
Eller om hon har fått någon stroke eller blödning eller något. Så kan det ju vara så ironiskt 
att de bara hör väldigt dåligt. Till slut orkar de inte svara "va?" hela tiden utan bara slänger 
ur sig svar på vad de tror de har hört." 

Flera informanter uttryckte även att det kan vara svårt att lita på äldre patienter och på deras 

kognitiva tillstånd, framförallt vid omhändertagande av patienter med demenssjukdomar. Dessa 

patienter har svårt att redogöra för vad som har hänt, vad som är nytt, var det gör ont. Det kan även 

vara svårt för patienten att ta ställning till om han eller hon vill ha vård eller om han eller hon vill 

åka in till sjukhus. Så kan fallet vara då anhöriga eller personal har ringt efter ambulans och 

symtomen är oklara och diffusa och kanske inte behöver utredas på sjukhus. Det kan vara en stor 

påfrestning för en äldre, demenssjuk patient att åka till sjukhus och det kan vara förknippat med 

mycket oro och ångest. Informanterna uttryckte även svårigheter i att undersöka de äldre då de kan 

ha svårt att röra sig eller att sitta upp. 

Bristande kunskap och insikt hos anhöriga och personal 

I samspelet med anhöriga ansåg flera informanter att de anhöriga vill lägga sig i bedömningen och 

bestämma över de beslut som ambulanssjuksköterskorna tar. De anhöriga vill ofta att 

ambulanspersonalen ska göra så mycket som möjligt och informanterna kan uppleva att anhöriga 

kan ha en övertro på deras kunskaper och möjligheter i behandlingen som ges till den äldre 

patienten i hemmet.  

"En del har en helt overklig bild av att åker de in på sjukhuset så blir de bra." 

Samtidigt såg flera informanter anhöriga som en resurs i omhändertagandet då de känner patienten 

och vet hur han eller hon mår i sitt habitualtillstånd och hur det har förändrats i den uppkomna 

situationen. Men det finns situationer som gör det svårt att fatta rätt beslut utifrån de anhörigas 

önskningar och förhoppningar. 

"En gång ville anhöriga att vi skulle ta med deras äldre och de hävdade att hon hade varit 
medvetslös medan damen då hävdade att hon hade legat och sovit, "får man inte ligga och 
sova kanske?". Då försökte vi förklara för anhöriga att vi kan ju inte ta med henne. Men 
samtidigt vet man ju inte om hon är dement och bara säger så då. Tänk om hon inte är 
adekvat? Men vi kan ju inte ta med någon som verkar frisk och som vägrar. Och anhöriga 
fortsätter hävda att hon ska med, att hon inte är tillförlitlig." 
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Det är viktigt att ha patienten i fokus och försöka ha tålamod gentemot patienten och låta han eller 

hon berätta själv om sina besvär. 

"Många äldre har ju mycket hjälp i hemmet och det svåra då kan jag uppleva är att faktiskt 
fokusera på patienten. Att man tar sig tid att verkligen lyssna och vänta och vara beredd på 
att det kan ta en stund för patienten att börja berätta om sina symtom. Det är ju lätt att alla 
andra runt omkring talar om vad som har hänt och vad som är fel och när det hände. 
Anhöriga eller personal. Lätt för anhöriga att ta över scenen." 

Informanterna uttryckte även svårigheter i samspelet med personal på kommunala boenden. De 

tyckte att det är sällan de träffar personal som känner patienten och hans eller hennes medicinska 

historia. Kommunsjuksköterskor som har många kommunala boenden att ta hand om samtidigt och 

som kanske inte har träffat den aktuella patienten tidigare. Det är då svårt för dem att veta hur 

patienten mår i vanliga fall och svårt att få rätt bakgrundsinformation. Eller undersköterskor som 

vårdar patienten dagligen men som bara känner till patientens omvårdnadsmässiga behov. 

Bristande kommunikation mellan vårdinstanser 

En svårighet som informanterna möts av är när det inte är taget något beslut om 0-HLR. Där 

patienten är så dålig i sin grundsjukdom att de vid ett plötsligt hjärtstopp inte önskar återupplivas. I 

flera fall där patienten är så sjuk så tas detta beslut mellan läkare och anhöriga. Men informanterna 

ansåg att det i flera fall borde finnas ett sådant beslut taget men att det inte finns. Det kan vara svårt 

att veta vilka insatser som ska göras i förhållande till situationen och till patienten. Behöver 

patienten åka till sjukhus eller orsakar det bara mer lidande? 

"En gång kom vi till ett boende och patienten ifråga låg i princip inför döden. Saturation på 
40 och blå melerad. Då kan man ju kanske tycka ibland att hon kanske borde få dö där. Enligt 
våra behandlingsriktlinjer så ska man ju egentligen köra på där och då. Vi ska ju inte ta 
ställning till om det inte är sagt att man inte ska återuppliva dem. Om det är 0-HLR som är 
skrivet så ska vi ju inte göra något. Men det är ju svårt då om man blir larmad innan 
hjärtstoppet har inträffat. I det här fallet så hade vi tur för kvinnan var så pass adekvat så 
hon kunde ju säga själv att hon inte ville till sjukhuset." 

En annan svårighet som framkommer är de långa avstånden till sjukhus där 

ambulanssjuksköterskorna ser en svårighet i vart de ska ta patienten. Då röntgen inte är bemannad 

nattetid så får patienterna ofta vänta flera timmar innan någon undersökning görs vilket kan 

resultera i lång väntan på en hård brits vilket inte är optimalt för en äldre patient. Informanterna 

tyckte också att de kan mötas av dålig attityd från läkare då de vill köra in äldre patienter nattetid. 

De får även olika besked av läkare när de ringer angående rådgivning. Läkare på vårdcentralen vill 

ofta en annan sak än läkarna på sjukhuset, vilket gör det svårt för ambulanssjuksköterskorna att 

fatta beslut om vårdinsatser. En informant uttryckte det såhär; 
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"Många läkare skriver remisser och skickar in patienten (till sjukhuset). Läkares feghet, det 
tycker jag är svagt att lämna över till undersköterskor, ambulanspersonal eller annan 
vårdpersonal att säga när det borde räcka. Ibland skjutsar man in uppenbart döende 
personer, låter kanske hårt när man säger det men det går att vårda till en gräns, låt dem 
vara hemma. Kan bli jättefint om man bara låter dem vara hemma.” 

Svårigheter i bedömningen 

Att få grepp om en komplex situation 

"Man har en patient framför sig som kanske inte är frisk från början. Varför är vi här? Vad 
är nytt? Att bena ut orsaken till varför vi är där. Kanske inget akut utan mer successiv 
försämring av grundsjukdom eller åldersgenerativa försämringar. Svårt att avgöra och 
bedöma." 

Bedömningssvårigheterna börjar med att det kan vara svårt att få reda på vad som har hänt och vad 

som är akut. Dels för att äldre patienter väver in mycket av sina andra sjukdomar i sina berättelser 

men även därför att de sviktar på flera olika sätt, både socialt och somatiskt. De kan även svikta i 

flera organsystem samtidigt beroende på vilka sjukdomar de har sedan tidigare. Flera informanter 

tog också upp svårigheten med att bedöma symtom då många äldre står på många läkemedel sedan 

tidigare och det är då svårt att avgöra vad som är en läkemedelsbiverkan och vad som inte är det. 

 

Det är svårt för patienten att redogöra för ett tillstånd som inte heller för dem är självklart. Oklara 

och dolda symtom är inte ovanligt enligt informanterna. Flera av dem ansåg att de i undersökningen 

av äldre patienter får vara både noggranna, ha tålamod och låta handläggningen ta tid. Att tänka 

brett var det flera informanter som uttryckte som viktigt och de utför även fler undersökningar på 

äldre patienter än på yngre patienter. De tänker en gång extra på varför patienten har sina symtom 

och vad det kan leda till.  

 

Tolkning av vitala parametrar kan även det vara svårt då många äldre har avvikande parametrar i 

sitt habitualtillstånd och det är då svårt att särskilja vad som är akut och vad som inte är det. Är de 

avvikande parametrarna patologiska eller är de normala för den patienten och hans eller hennes 

tillstånd? 

"En äldre kvinna någonstans mellan 70 till 75 år. Vi fick larmet som en strokemisstanke. 
Strokemisstanken kvarstod en stund på grund av symtom med lätt svaghet i ena kroppssidan 
men ingen pares i ansiktet men dock sluddrigt tal. Vi kände att det mycket väl skulle kunna 
vara en stroke. Tiden för akut-trombolysering var redan ute tyvärr. Det hade gått fem-sex 
timmar sedan symtomen började. Men så tog vi ett blodtryck när hon satt ner. Och då hade 
hon systoliskt blodtryck 80mmHg och då kände jag att det är något som inte riktigt stämmer. 
Vi tog ett EKG på väg in till sjukhuset och då visade det sig att hon hade en jätteinfarkt på 
bakväggen. Inga smärtor över huvud taget i buken eller i bröstet. Inget ut i armarna eller 
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nacken eller ryggen heller. Det var egentligen bara det låga blodtrycket som föranledde 
misstankarna." 

Deltagarna uttryckte särskild svårighet i bedömningen av andningssvikt, arytmier, dehydrering, 

UVI och pneumonier.  Dessa tillstånd ansåg informanterna kunde manifestera sig på sätt som gör 

att det sällan är självklart utifrån symtom och klinisk bild. Bland annat kan patienter reagera med 

konfusion. EKG-tolkning ansåg några informanter är svårt. De ansåg att det ofta ser patologiskt ut 

men då de inte kan veta om det är nytillkomna patologiska förändringar eller inte blir det svårt att 

dra någon slutsats utifrån EKG:et. 

 

En informant sa att om man tar sig tid i samtalet med den äldre patienten så kommer det ibland fram 

andra orsaker varför den äldre har ringt efter ambulans. Till exempel ensamhet och oro över 

hemsituationen eller livssituationen. 

"Och vi sitter i bilen och man hör hur han suckar och flyr med blicken ut genom fönstret, 
tittar långt bort, säger "det är så ensamt utan henne…" Jaa, är det ensamt utan henne? 
upprepar jag då. "Ja i 3 år har jag varit utan henne." Han nämnde inte yrseln efter det." 

Triagering 

I intervjuerna uttrycktes svårigheter med att klassificera patienter efter RETTS- systemet och 

genom parametrar. Några av informanterna ansåg att de med erfarenheten har lärt sig att "triagera" 

upp patienter då de anser att den kliniska bilden inte stämmer överens med misstanken. När 

magkänslan säger en annan sak än vitalparametrarna. Andra informanter tyckte även att det är svårt 

att göra en bra bedömning utifrån RETTS då äldre patienter kan ha utstickande parametrar som inte 

hör till den aktuella symtombilden. 

"Det är intressant om man tittar på RETTS-systemet som vi har nu där vi klassificerar 
patienterna efter parametrar. Där blir ju många äldre patienter både gula och orangea, men 
deras symtom eller parametrar har ju kanske funnits där i månader och det kanske är deras 
habitualtillstånd. Och det blir ju konstigt om vi ska komma dit och behandla dem då från en 
minut till en annan bara för att vi råkar komma dit.” 

Smärtbedömning 

Vid kognitiv svikt och demenssjukdom hos äldre patienter tyckte informanterna att 

smärtbedömning är svårt. De får då använda vitalparametrar såsom andning och puls men även gå 

på kliniska bilden såsom ansiktsuttryck, om patienten spänner sig eller känns avslappnad. Några av 

informanterna uppgav att de ger smärtlindring enbart för att se om det har någon effekt, om 

patienten blir mer avslappnad. 
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Svårigheter vid behandling 

"Man måste vara väldigt kunnig, det är mycket att ta hänsyn till. Man måste tänka på att 
äldres metabolism är annorlunda/.../ kanske där man måste ha de djupaste kunskaperna 
faktiskt." 

Smärtlindring 

De flesta informanterna uttryckte svårigheter med att smärtlindra äldre patienter på ett 

tillfredsställande sätt. Informanterna uttryckte särskilt svårigheter vid så kallade procedursmärtor 

som vid Collum-frakturer då det ges mycket smärtlindring genom potenta läkemedel under kort tid 

för att sedan kunna få patienten på båren. Informanterna ansåg att många äldre är känsliga för 

läkemedel och att de måste vara försiktiga med vad de ger och hur stora doser de ger. En informant 

sa att hen hellre ger Ketalar istället för Morfin då Ketalar inte är lika andningsdeprimerande som 

Morfin, även om det inte står i behandlingsriktlinjerna att det är att föredra på äldre patienter. En 

annan informant sa att de äldre förmodligen får ha ont lite längre tid än yngre patienter eftersom 

man är mer försiktig med doserna till äldre patienter och att man hellre titrerar upp mängden. 

Informanten menade också att större doser smärtlindring skulle kunna ge men för patienten under 

längre tid och på det sättet även försvåra för den äldre vid ett senare tillfälle, så som vid 

mobilisering. En informant uttryckte en stress vid smärtlindring av äldre patienter vid 

procedursmärta då han menade att de inte kan vänta för länge på att smärtlindringen ska ge effekt 

då de måste åka till sjukhuset med patienten. En annan informant tyckte att Perfalgan eller 

Paracetamol för intravenös användning är att föredra men att han även vid användandet av det 

läkemedlet försäkrade sig om att endast ge halva dosen, då han tycker att det är svårt att veta hur 

äldre patienters levervärden ser ut.  

 

En allmän uppfattning hos deltagarna var att det är stora skillnader mellan de äldre patienterna när 

det gäller hur mycket smärtlindring de tål men även stor skillnad mellan yngre patienter och äldre. 

Försiktighet vid användning av potenta läkemedel tyckte de flesta är viktigt och att de gärna titrerar 

upp mängden smärtlindring. Vid titrering ger man regelbundet små doser tills en tillfredställande 

smärtlindring infinner sig hos patienten. Genom att göra så har man större kontroll över eventuella 

bieffekter av det givna läkemedlet. En informant tyckte att illamående var mer frekvent hos äldre 

patienter än hos yngre. Även vid smärtlindring tyckte informanterna att det kan vara bra att veta vad 

patienten har för läkemedel sedan tidigare.  Behandling med smärtlindrande plåster till exempel kan 

ge en indikation om hur mycket smärtlindring en patient behöver. 
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Vätsketerapi 

Vätsketerapi till äldre patienter ansåg flera av informanterna vara en svårighet. De ansåg att många 

äldre har lättare för att få sepsis genom lunginflammationer eller urinvägsinfektioner och det är inte 

ovanligt att de får bakterier ut i blodbanan som påverkar cirkulationen. Vid vätsketerapi hos yngre 

patienter ansåg informanterna att de inte behöver tänka lika mycket på hur mycket vätska som 

tillförs kroppen men hos äldre patienter är diagnoser som hjärtsvikt och njursvikt mer vanligt 

förekommande och då ansåg informanterna att det försvårar behandlingen. En informant sa så här: 

"Man kanske ska vara lite försiktig där och kanske inte brassa på med vätska vid en potentiell 
sepsis om de har hjärtsvikt till exempel då. Det är ju en avvägning vad som blir bra och vad 
som blir dåligt för patienten. Sen kan det ju vara så att den korta tiden som vi vårdar i bilen 
på väg till sjukhus kanske inte spelar så stor roll vad vi gör. Det kanske är bättre att vi är lite 
mer avvaktande i vår behandling om vi känner oss osäkra. Kanske bättre att ha hela bilden 
klar för sig. Eller att låta läkaren ta det beslutet och då bara frakta in dem till sjukhus utan 
att göra något. Läkaren kan ju läsa på ordentligt.” 

Behandla enligt riktlinjer 

Flera informanter ansåg att de känner sig trygga i sina behandlingsriktlinjer när de vårdar äldre 

patienter. Framför allt när det handlar om smärtlindring då det står att de ska halvera dosen 

smärtlindring till äldre och sköra patienter. En informant uttryckte trygghet då 

behandlingsriktlinjerna är ett komplement till den kunskapsbas som hen står på. Hen tyckte även att 

då man jobbar i ambulansen så ska man veta att med äldre patienter ska man ta det lite mer piano. 

Svårigheterna att vårda äldre patienter utifrån behandlingsriktlinjer handlade mer om bedömningen 

av tillstånd. När ska patienter vårdas enligt fulla behandlingsriktlinjer, svårigheter i att bedöma den 

äldres biologiska ålder och vilka behandlingsåtgärder som ska utföras i förhållande till den åldern. 

En informant tyckte att behandlingsriktlinjerna ibland följs slaviskt, mer för vårdarens egen skull 

och för personalen på akuten och mindre för den äldre patientens skull. Flera informanter ansåg att i 

vården av äldre patienter i förhållande till riktlinjer så får de tänka till lite och en informant tyckte 

att som ny får man gå på en del minor men att man lär sig med tiden och erfarenheten.  

Några informanter tyckte att det borde finnas ett tillägg i behandlingsriktlinjerna om äldres 

fysiologiska skillnader och om skillnader i symtom vid olika diagnoser. Informanterna tyckte att det 

hade kunnat hjälpa dem att vara mer uppmärksamma på symtomavvikelser hos äldre patienter. 

Utmaningar inom vårdorganisationen 

Otillräcklig utbildning om äldre patienter 

Alla informanter var överens om att vård av äldre patienter var något som de har fått för lite 

utbildning om. Flera av dem antydde att just äldre patienter är grunden som ambulansverksamheten 
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står på och att det är mest äldre som de vårdar. Därför tyckte de att det var konstigt att de inte hade 

fått mer utbildning om äldre under vidareutbildningen.  

"Jag tycker nog att det är något som de har missat i utbildningen, generellt sätt. Jag tycker 
inte att vidareutbildningen har påverkat så mycket mer än att den har poängterat att det är 
mest äldre som vi vårdar. Det var mer fokus på de akuta tillstånden och akuta traumatillstånd 
och då inte riktat så mycket till de äldre." 

Det mesta av kunskapen kring äldre patienter har informanterna fått genom erfarenheter från 

tidigare arbeten på vårdavdelningar, på akutmottagningar eller som undersköterskor inom 

äldreomsorgen. Den utbildning som de erhållit kom från utbildningsdagar på arbetet men den var 

också bristfällig enligt informanterna. De informanter som tyckte att de hade fått bra utbildning 

angående vård av äldre patienter hade erhållit den från andra vidareutbildningar så som 

anestesiutbildning eller distriktssköterskeutbildning. En informant hade fått utbildning om äldre 

patienter i grundutbildningen men då främst om biologiskt åldrande och demenssjukdomar. En 

informant tyckte att vård av äldre patienter handlar om att lära sig av erfarenheten eller "Learning 

by doing". 

 

Flera informanter tyckte att utbildning om äldre patienter borde vara återkommande på 

utbildningsdagar från arbetsgivaren och inte bara om hur man som ambulanssjuksköterska hanterar 

den sociala svikten utan även om hur äldre skiljer sig åt fysiologiskt och med förändrade 

symtombeteenden. 

 

En informant tyckte att när man som sjuksköterska tar arbete inom ambulansen ska man känna sig 

någorlunda trygg i sin yrkesroll och därför borde vidareutbildningen ha mer utbildning angående 

äldre patienter, eftersom det är en sådan stor patientgrupp. En informant sa så här: 

"Jag måste nog säga att jag blev förvånad över hur mycket äldre som vi faktiskt kör i 
ambulansen. Innan tror man ju bara att det är olyckor och avslitna lemmar och riktigt 
kritiskt. Men det inser man ju snabbt att det är ju inte det som verksamheten bygger på. Utan 
det är ju de här äldre.” 

En annan informant uttryckte sig såhär: 

"De äldre är lite av en bortprioriterad grupp. Men jag tycker verkligen att de äldre är basen i 
vår verksamhet. Så visst, vi behöver verkligen lära oss mer om dem." 

Några informanter tyckte sig vilja ha utbildning i bland annat läkemedelsinteraktioner. Då äldre 

patienter kan ha långa läkemedelslistor kan det vara svårt att ta ställning till vad som kan vara 

läkemedelsbiverkningar och vad som inte är det. En informant ville ha bättre verktyg för 

smärtbedömning av patienter med demenssjukdom. 
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Möjligheter till förbättringar inom vårdorganisationen 

Informanterna hade spridda åsikter om vilka förbättringar som skulle kunna genomföras för att 

förbättra omhändertagandet av äldre patienter. Men flera av dem ansåg att en utökad vård på 

boenden skulle underlätta, dels för ambulansorganisationen men framför allt för äldre patienter. De 

menade att personal på boenden borde ha större möjligheter att kunna ge läkemedel och utföra 

behandlingar. Att sätta dropp till exempel. Några informanter tyckte även att de ska kunna lämna 

kvar patienter på äldreboenden om de har tillgång till regelbundna kontakter med läkare. Men då 

behövs verktyg för att kunna lämna patienter kvar på boenden efter att ambulanspersonal gjort 

bedömningen att patienten inte behöver åka in till sjukhus. Ett förbättrat samarbete med 

distriktsläkare och distriktssköterska efterlystes. Informanterna tyckte också att det skulle vara en 

trygghet att ha en kontakt på sjukhuset att ringa till. 

"Det hade nog kunnat vara en trygghet att ha någon kvalificerad att ringa och rådfråga 
någon gång ibland när man tycker att det är knivigt. Lite konstiga symtom och man får inte 
helt ihop symtombilden eller vart man ska ta vägen med patienten." 

En informant uttryckte en önskan om bättre lagstöd för äldre patienter. Framförallt de med 

demenssjukdom. 

"LSS lagen är mycket starkare, mycket bättre, jag önskar en sådan lag för äldre i Sverige. 
Dom får alltid följeslagare och på äldreboenden finns det aldrig nån." 

En annan informant tyckte att ett direktspår för äldre patienter direkt till avdelningen vore en bra 

idé. För att äldre patienter ska slippa ligga på akuten innan de läggs in på vårdavdelning. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metod 

Utifrån syftet med studien valdes kvalitativ metod och semistrukturerade narrativa intervjuer som 

tillvägagångssätt. Alternativ till intervjuer skulle kunnat vara fokusgrupper där deltagarnas 

erfarenhet av att vårda äldre hade kunnat utforskas mer interaktivt mellan sjuksköterskorna. Men då 

syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av utmaningar i vården av 

äldre patienter valdes enskilda intervjuer som metod. Detta är enligt Dalen (2008) väl lämpat för 

studier där upplevelser skall utforskas. Det ger även möjlighet att följa upp informanternas 

berättelser med spontana följdfrågor. 
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Urval 

Inför studien tillfrågades totalt 90 sjuksköterskor skriftligen om att delta i en intervjustudie, 30 

sjuksköterskor i ett län i Södra Sverige samt 60 stycken i ett län i Norra Sverige. De informerades 

via mail och brev som skickades ut till de valda ambulansstationerna. Vår förhoppning var att 

kunna välja deltagare för att få variation vad gäller ålder, kön och erfarenheter inom vården. Helst 

skulle alla ha vidareutbildning inom ambulanssjukvård.  

 

På grund av att det var få sjuksköterskor som anmälde intresse av att delta i studien kunde vi inte 

göra det urval vi hoppats på. Till exempel hade vi önskat jämn fördelning mellan könen och att alla 

hade ambulansvidareutbildning. Målet med detta var att få en så rik variation som möjligt utifrån en 

likvärdig utbildnings bas. Skillnader i utbildning valdes att ses som ytterligare en variabel för en rik 

variation av upplevelser. Bland deltagarna i studien var det stor spridning på ålder och antal år i 

yrket. Det var även stor spridning på deltagarna geografiskt. Detta kan enligt Henricson och Billhult 

(2012) vara av större vikt i en kvalitativ studie än många deltagare för att få djupare förståelse för 

fenomenet eller upplevelsen. Stor variation är viktigare än ett stort antal deltagare. 

Datainsamlingen 

Båda författarna har varit eller är aktiva inom ambulanssjukvården och har därför viss förförståelse 

och förväntningar på resultatet. Innan intervjuerna genomfördes diskuterade vi därför våra egna 

upplevelser av äldre inom ambulanssjukvården och vilka svårigheter vi stött på. Vi talade även om 

vilka förväntningar vi hade på resultatet. 

 

Aspekter som tid, rum, egna erfarenheter och förutfattade meningar kan påverka resultatet av 

intervjuerna (jfr Dalen, 2008). Genom att i förväg tala om vilka förväntningar på resultatet och vilka 

förkunskaper man har ges möjlighet att beakta dessa aspekter och bearbeta dem för att ge 

författarna bättre möjlighet att ha ett öppet förhållningssätt till deltagarnas berättelser (Henricson 

och Billhult, 2012). Man kan lättare distansera sig från den del av sin förförståelse som man är 

medveten om (jfr. Lindseth och Norberg, 2004). 

 

På grund av långa avstånd är tre av åtta intervjuer genomförda via telefon och Skype. Oavsett om 

intervjuerna genomfördes via telefon eller Skype krävdes särskild programvara och teknisk 

utrustning för att kunna spela in intervjuerna med tillräcklig god ljudkvalitet. Informanterna fick 

själva välja om de ville mötas via Skype eller telefon. I de fall då telefon valdes berodde detta på 

informanternas tillgång till teknisk utrustning och internet. Aspekter som försvinner via ett möte på 

telefon är kroppsspråk och ansiktsuttryck. Detta är i sammanhanget inte av större vikt enligt 
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författarna då detta ej dokumenterades eller togs med i analysen. Ur den synpunkten ses ingen 

skillnad mellan intervjuer som är utförda via telefon, Skype eller vid ett fysiskt möte. Vi upplevde 

inga särskilda problem med att få kontakt med informanterna via telefon och Skype. Alla deltagare 

tillfrågades i slutet av intervjuerna hur de upplevt intervjun och samtliga upplevde att det varit ett 

bra samtal oavsett om mötet skett personligen, via telefon eller Skype. 

 

De semistrukturerade intervjuerna utgick från en intervjuguide. Detta var ett sätt för författarna att 

rama in de områden vi ville veta mer om utifrån syftet med studien. En intervjuguide var nödvändig 

därför att vi genomförde intervjuerna på två olika platser i landet. Hade vi inte använt oss av 

intervjuguiden skulle intervjukvaliteten skilja mer mellan första och sista intervjun och den långa 

tidsperioden mellan intervjuerna skulle förmodligen påverkat resultatet mer. 

Analys 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) så är det av vikt att besluta huruvida analysen ska fokusera 

på det latenta eller det manifesta budskapet i en text. Utifrån syftet så valde vi att fokusera på det 

manifesta budskapet. 

 

Trovärdighet handlar bland annat om hur väl kategorier och teman omfattar all data så att inget 

relevant innehåll försvinner, sorteras bort eller att data hamnar under fel kategori. Även samtal och 

diskussioner mellan forskarkollegor under analysens gång är användbart för att få bättre klarhet i 

hur andra forskare kan se på kategorierna och indelningen av data (Graneheim och Lundman, 

2004).  

 

För att uppnå detta har vi var för sig, tillsammans och med vår handledare diskuterat och 

kontrollerat analysen i flera steg. Innehållet i intervjuerna slogs ihop till ett material. Därefter lästes 

materialet ett flertal gånger. Utifrån återkommande fraser och meningar skapades meningsbärande 

enheter vilka kodades och grupperades till kategorier. Utifrån de fem kategorier som framkom 

skapades sedermera 13 subkategorier. Under arbetets gång har kategoriernas namn diskuterats och 

ändrats för att bättre återspegla innehållet i dem. Utifrån kodningen har innehållet i analysen och 

sedan resultatet kunnat ses över för att kontrollera att inget meningsinnehåll tappats bort under 

analysen. 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att utforska och beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av utmaningar 

i vården av äldre patienter. Analysen resulterade i följande fem kategorier: Den äldres utsatta 
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situation, svårigheter i kommunikationen, svårigheter i bedömningen, svårigheter vid behandling 

och utmaningar inom vårdorganisationen. 

 

Resultatet visar att ambulanssjuksköterskorna upplever många olika svårigheter i vården av äldre. 

Ambulanssjuksköterskor strävar mot att göra det bästa för den äldre patienten men möter 

omständigheter som gör det svårt att göra det bästa för patienten. Det handlar dels om många äldres 

livssituation men även om hur bedömning och behandling försvåras pga. äldres naturliga 

åldersförändringar såsom nedsatt hörsel, nedsatt rörlighet, ändrad metabolism och att det kan vara 

svårt att sätta ord på upplevelser i kroppen de kanske aldrig tidigare erfarit och speciellt när de är 

medtagna av sitt sjukdomstillstånd. Andra svårigheter som ambulanssjuksköterskor stöter på är 

faktainhämtning som är försvårad pga. att det kan vara svårt att kommunicera med den sjuke, att 

anhöriga inte alltid finns till hands och att personalen på boenden inte alltid känner till patienten. 

Flera ambulanssjuksköterskor ansåg även att utbildningen i omhändertagandet av äldre var 

bristande både inom grundutbildningen och inom vidareutbildningen för ambulanssjuksköterskor. 

Trots att den stora merparten av de patienter som ambulanssjuksköterskor vårdar är just äldre. 

Den äldres utsatta situation 

Det framkommer i resultatet att ambulanssjuksköterskor upplever att de ofta kommer hem till äldre 

som nyligen varit inneliggande på en vårdavdelning och efter hemkomst inte klarar av sin 

hemsituation, på grund av sitt medicinska tillstånd. Mycket tid måste läggas på att utreda patientens, 

inte bara medicinska tillstånd, utan även den sociala situationen.  

 

Detta resultat bekräftas i en studie från Storbritannien av Dobrzanska och Newell (2006). De har 

följt äldre under ett år som varit inneliggande på geriatriska avdelningar. Studien visade att en 

kortare vårdtid var förknippad med ökad risk för återinläggning. De patienter som skrevs ut till 

hemmet återvände till sjukhus senare än de som skrevs ut till andra boenden. De som skrevs ut till 

hemmet hade också längre vårdtider på sjukhus än de som skrevs ut till andra boenden. Hur mycket 

hemtjänst och vård patienterna hade i hemmet påverkade inte hur fort de var tvungna att återkomma 

till vårdenheten. Däremot så hade de patienter som accepterade erbjudande om ökad hjälp i hemmet 

längre vårdtider än de som nekade. I en annan studie från USA, av Anderson, Helms, Hanson och 

DeVilder (1999), beskrivs hur de flesta återinläggningar sker inom en månad från 

utskrivningstillfället. De som var tvungna att återinläggas på sjukhus var äldre och ofta multisjuka. 

Vanligast var det att gifta kvinnor runt 75 år som tidigare klarat sig själva i hemmet måste tillbaka 

till vårdavdelning, trots detta kunde ingen signifikant relation ses mellan patienternas sociala 

situation och andelen som måste återinläggas på sjukhus. 



 

 25 

Anderson med flera (1999) skriver i sin studie att patienter som måste återinläggas på sjukhus ofta 

är multisjuka samt att de patienter som haft kortare vårdtider, oftare måste tillbaks till sjukhuset 

efter utskrivning, än de som haft längre vårdtider. Återinläggningarna skedde relativt nära i tid efter 

utskrivningstillfället. Ambulanssjuksköterskorna i vår studie upplevde att patienternas medicinska 

tillstånd tillsammans med deras hemsituation var en bidragande orsak till varför de larmades till 

platsen och att det ofta berodde på bristande planering på sjukhuset vid utskrivningstillfället. Något 

stöd för detta resultat kunde vi inte finna i dessa studier. Varken Dobrzanska och Newell (2006) 

eller Anderson med flera (1999) kunde se någon korrelation mellan social situation och vilka 

patienter som behövde läggas in på sjukhus igen. 

 

I vårt resultat framkom även att attityden till de äldre upplevdes vara negativ inom akutsjukvården.  

Det resultatet stöds även av Nyström, Dalhberg och Carlsson (2003) som har intervjuat patienter 

och sjuksköterskor på en akutmottagning i Sverige angående sjuksköterskors bemötande av 

patienter på en akutmottagning. Studien visar att sjuksköterskorna på akutmottagningen var mer 

fokuserade på akuta, fysiska tillstånd och att utföra ordinationer och behandlingar än att ge god 

omvårdnad. De hade en stressande arbetsmiljö och läkare, i synnerhet kirurger, tenderade att "skälla 

ut" sjuksköterskorna om de tog in patienter som läkaren inte ansåg vara akut sjuka. Patienterna 

uppgav att de kände sig övergivna och att sjuksköterskornas arbetssituation påverkade i vilken mån 

de bad om hjälp. De kände olust över att behöva påkalla hjälp då sjuksköterskor ofta påtalade 

underbemanning och hög arbetsbelastning inför patienterna. Flera sjuksköterskor i studien påtalade 

att de inte ansåg att omvårdnad hade något på en akutmottagning att göra.  

En negativ attityd gentemot äldre skapar dåliga förutsättningar för ett professionellt 

omhändertagande av patientgruppen äldre. Andersson et al. (2012) menar att vårdpersonalens 

förmåga att sätta sig in i patientens situation och handla utifrån vad som är det bästa för patienten, 

vare sig det rör sig om att undvika skada eller göra gott, är essentiella för ett professionellt 

omhändertagande. 

Svårigheter i kommunikationen 

En del av informanternas upplevda svårigheter i omhändertagandet av äldre var kommunikationen. 

Dels kommunikationen med patienter, som kan ha både fysiska och kognitiva nedsättningar som 

försvårar samtalet men även kommunikationen med andra vårdinstanser. Informanter nämnde 

svårigheter när läkare var oense om hur patienten skulle behandlas, ambulansresor från 

äldreboenden nattetid som skulle kunnat undvikas pga. att personal och sjuksköterskor på 

äldreboenden inte kände till patienten och då inte kan ge en tillfredsställande rapport när 

ambulanspersonalen kommer. 
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I en amerikansk studie av Murray och Laditka (2010) beskriver de hur dålig kommunikationen 

mellan äldreboenden och akutmottagningar är, samt att personal visade bristande förståelse för hur 

varandras verksamheter fungerar och att det förorsakar fler ambulansresor och sjukhusinläggningar. 

En del av den vården skulle istället kunnat undvikas och förebyggas med bättre kommunikation 

mellan vårdgivare. Äldre med lindrigare sjukdomstillstånd och försämringar i redan befintliga 

tillstånd tar mer skada än nytta av att bli inlagda på sjukhus visar det sig. De får fler trycksår och 

har längre sjukdomsperiod än de som i första hand behandlas på vårdhemmet.  

För att åstadkomma bättre kommunikation föreslår Murray och Laditka (2010) utbildningar, 

studiebesök och information mellan akutmottagningar och vårdhem. Standardiserade formulär om 

patientens sjukdomstillstånd, kognitiva förmåga och förmåga att mobilisera sig, samt bättre och 

ökad användning av tekniska hjälpmedel. E-mail kan till exempel användas för att skicka över 

aktuella uppgifter om patienten. Med bättre förståelse mellan vårdinstanserna om respektives 

arbetssätt och möjligheter till vård och omvårdnad blir kommunikationen mellan dem också bättre. 

Då kan sjukhusinläggningarna minska och även kommunikationen med patienternas familjer kan 

förbättras. 

 

Murray och Laditka (2010) beskriver även hur bättre bemannade äldreboenden med fler 

undersköterskor och sjuksköterskor kan minska sjukhusinläggningar. Med fler personer i 

personalen finns större möjligheter att upptäcka förändringar i patienters tillstånd och då ha bättre 

beredskap att bedriva förebyggande vård i hemmet.  

 

En annan viktig del för att minska onödiga sjukhusinläggningar genom förbättrad kommunikation 

mellan vårdinstanser var omvårdnadsplaner och skriftliga beslut på om t.ex. en patient ska vara kvar 

i hemmet. Detta var till särskilt stor nytta då patienterna lider av demens. Dessa omvårdnadsplaner 

och skriftliga beslut, minskade ambulanstransporterna och sjukhusinläggningarna. De skapade dock 

oro hos vårdpersonal och resulterade ibland i att patienter som kanske borde fått komma till sjukhus 

för till exempel palliativa ortopediska behandlingar fått stanna hemma vilket lett till onödigt lidande 

hos patienterna (Murray och Laditka, 2010). 

 

Murray och Laditka (2010) påvisar hur viktig kommunikationen är i omhändertagandet av äldre 

patienter. Som det framgår i deras studie så finns det många parametrar att ha i åtanke när det gäller 

den äldre patienten. Resultatet i vår studie visar att kommunikationen med såväl patient, anhöriga 

men också med personalen på boenden är viktig för att förstå vad som kan vara det bästa för den 
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äldre patienten. Det är därför viktigt att underlätta kommunikationen på alla tänkbara sätt, eftersom 

det gynnar patienten som kan få färre trycksår och kortare konvalescenstid, enligt 

Murray och Laditka (2010). 

Svårigheter i bedömningen 

Att bedöma den äldre patientens tillstånd är ytterligare en svårighet som informanterna upplevde.  

De upplevde att det var svårt att avgöra vad som var det faktiska problemet och gav flera exempel 

då de under omhändertagandet ändrat arbetsdiagnos både en och två gånger. Äldre patienter har 

ibland lång sjukdomshistoria bakom sig och många sjukdomar samtidigt. Kroppen är inte vad den 

varit och att försöka förstå vilka symtom som kommer av det naturliga åldrandet och vad som är 

sjukdom kan vara svårt. Både för patienten och för sjuksköterskan. Sjuksköterskorna upplever att 

läkemedelslistorna ofta är långa och när patienten själv inte kan redogöra för sina besvär så förlitar 

sig ambulanssjuksköterskorna mycket på vad de kan utläsa från bland annat läkemedelslistan. 

  

Halter et al. (2010) beskriver den här komplexiteten i bedömningen av äldre. Ambulanspersonal 

måste ta i beaktande både fysiskt, psykiskt och socialt status. Att undersöka vad som har föranlett 

varför ambulansen kallats dit kräver både kunskap och tid. Många äldre känner inte till varför de tar 

vissa läkemedel, de är ibland så många att de inte kan hålla reda på alla själv. Vill inte patienterna 

åka in till sjukhuset så finns risk att de inte ger hela bilden av vad som hänt. Ambulanspersonalen är 

därför beroende av att ha en bra kommunikation med patienterna och att det finns utförliga 

läkemedelslistor eller att boendepersonal är välinformerade.  

 

I en studie av Djärv, Castrén, Mårtenson och Kurland (2015) har man sett att äldre patienter som 

kommer in med ospecifikt nedsatt allmäntillstånd i högre grad kommer in med ambulans. De har 

ofta lägre prioritet än de med specifika sjukdomstillstånd och det är högre risk att de kommer att 

avlida på sjukhuset. De har en medelålder på 80 år och har flera grundsjukdomar. Det är sjukdomar 

i cirkulationssystemet och i respiratoriska systemet som är vanligast. Informanterna i vår studie 

uttryckte att det kan vara svårt att bedöma äldre patienters status utifrån vitalparametrar och 

tekniska undersökningar så som EKG. Vad har patienten för vitalparametrar sedan tidigare och hur 

mycket påverkar avvikande parametrar patienten? I vårt resultat uttrycker ambulanssjuksköterskor 

att de lärt sig gå på "magkänslan" då de prioriterar upp patienter i de fall de tycker att det behövs. 

Ambulanssjuksköterskornas “magkänsla” tolkar vi som ett uttryck för deras helhetstolkning av 

patientens komplexa situation i ett försök att göra det bästa för patienten och undvika att patienten 

kommer till skada. Djärv et al. (2015) indikerar att det är de patienter som inte prioriteras upp som 

löper störst risk att fara illa. 
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Svårigheter vid behandling 

Flera av informanterna ansåg att det krävdes stor kunnighet för att kunna smärtlindra äldre 

patienter. De valde hellre att titrera läkemedel än att ge större doser vid färre tillfällen. Svårigheten 

låg i att veta hur patienten skulle reagera på läkemedel. Vissa ansåg att det kunde göra mer skada än 

nytta att ge större doser då effekten kan komma senare och ge negativa konsekvenser för patienten 

under längre tid efteråt. 

 

Aronsson, Björkdahl och Wireklint Sundström (2014) har intervjuat äldre patienter som ramlat och 

ådragit sig frakturer. Äldres upplevelse av smärtlindring i ambulansen var att den är otillräcklig och 

otillfredsställande. Hallucinationer och konfusion var förekommande i samband med smärtlindring. 

De kände sig inte delaktiga i vården och kunde uppleva att åtgärder utfördes som de inte hade 

kontroll över.  

 

Bakkelund et. al (2013) beskriver att patienter med bröstsmärta och extremitetstrauma ej blir 

smärtlindrade enligt de riktlinjer som finns. Detta gäller inte bara äldre. Ambulanspersonal 

administrerar otillräckligt med smärtlindring och är bristfälliga i sin dokumentation av 

smärtskattning. Försiktighet bland ambulanspersonal när det gäller att administrera läkemedel 

behöver alltså inte gälla enbart till äldre, utan det sker även när det gäller yngre personer.  

Utmaningar inom vårdorganisationen 

Informanterna i studien ansåg att utbildningen om äldre fick en mycket liten del i 

ambulanssjuksköterskeutbildningen. De kom med flera förslag på förbättringar i vården av den 

äldre patienten och ansåg att arbetsgivaren skulle erbjuda utbildningsdagar riktade mot vården och 

omhändertagandet av äldre. 

 

Sjölin et al. (2015) har gjort en kvalitativ analys av kursplanerna i 

specialistsjuksköterskeutbildningar med inriktning mot ambulanssjukvård i Sverige. Deras resultat 

visade att utbildningarna hade tre huvudområden: Medicinska kunskaper, specifika kunskaper som 

krävs inom ambulanssjukvården (teknik, ergonomi, transport och rapportering) och omvårdnad. 

Tyngdpunkten i utbildningarna var på de medicinska kunskaperna, anatomi, fysiologi och 

sjukdomskunskap. Efter det kom utbildning specifikt för ambulanssjukvården och sist kom 

omvårdnaden. Mycket lite utrymme lämnades åt etiska dilemman och komplexa situationer som 

ambulanssjuksköterskan stöter på i sitt arbete enligt resultatet i vår studie.  
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Melby och Ryan (2005) har intervjuat ambulanssjuksköterskor och sjuksköterskestudenter i 

Sverige, ambulanssjukvårdare i Norge samt äldre som blivit omhändertagna av ambulansen i både 

Sverige och Norge. Deras studie belyser flera delar i omvårdnaden av äldre, bland annat 

sjuksköterskors kompetens, bemötande och attityder samt ambulanssjukvårdares kompetens och 

bemötande. I Sverige ansåg både studenter och ambulanssjuksköterskor att den bredare och djupare 

kunskapen förvärvad från sjuksköterskeutbildning var viktig i omhändertagandet av den äldre 

patienten. Ambulanssjukvårdarna ansåg att omhändertagandet av den äldre patienten inte 

nödvändigtvis hängde på den medicinska kunskapen, de ansåg sig lika kompetenta som 

sjuksköterskor i omhändertagandet av sårbara grupper baserat på deras erfarenhet. Konklusionen av 

studien var att även om sjuksköterskor är väl rustade för att se och ta hand om den äldre patientens 

behov så finns fördelar att vinna med ytterligare specialistkunskaper för att kunna tillgodose den 

äldre patientens behov. De menar också att en sjuksköterskeutbildning i sig inte innebär att de utför 

en patientcentrerad vård och att vidareutbildning inom ambulanssjukvård därför bör innehålla 

utbildning i attitydrelaterade frågor. 

Etisk teori 

Rees, King och Schmitz, (2009) har gått igenom ett flertal studier för att belysa sjuksköterskors 

upplevelse av etiska frågor i omhändertagandet av äldre personer. Där framgår det att 

sjuksköterskor upplever etiska dilemman i många delar av vården av äldre. Det handlar om etiska 

dilemman och konflikter mellan sjuksköterska och läkare där de har olika utgångslägen och 

perspektiv eller konflikter mellan sjuksköterskor på olika avdelningar. En annan etiskt svår situation 

var när anhöriga inte var överens med sjukvården eller när det fanns konflikter inom patienters 

familjer. Bristen på ekonomiska och personella resurser var även en källa till etiska dilemman.  

 

I vår studie framkommer det att ambulanssjuksköterskor möter utmaningar i vården av äldre som 

kan göra det svårt att bedöma vad som är det bästa för patienten. Det handlar om svårigheter i 

kommunikationen med patienter, anhöriga och andra vårdinstanser, svårigheter att bedöma fysiska, 

psykiska och sociala tillstånd och det handlar om ambulanssjuksköterskors utbildning om äldre som 

upplevs otillräcklig. Som sjuksköterska och som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård 

vill vi göra vårt bästa för patienten och försöka arbeta professionellt. Att vara professionell syftar 

till ”att värna patienters utsatthet och säkerställa att vård och behandling ges med patientens bästa 

för ögonen” (Andersson et al 2012). Att vara professionell innebär att ta ansvar för sin kompetens 

och att fortlöpande försöka utveckla vården samt att bemötande och förhållningssätt gentemot 

patienter skall kännetecknas av etiska principer (Andersson et al. 2012). 

 



 

 30 

De etiska principerna utgör professionalitetens fundament, enligt Andersson et al. (2012) och 

Stryhn (2007) skriver att de etiska principerna består av autonomiprincipen, rättviseprincipen, göra 

gott och inte skada principen, samt människovärdesprincipen. Av dessa principer har vi valt att 

belysa resultatet utifrån Göra gott och inte skada principen så som den beskrivs av Beauchamp och 

Childress (2001). Principen beskrivs enligt Beauchamp och Childress (2001) som vad som är gott 

och vad som är ont. Att handlingar skall syfta till att undvika skada, förebygga skada, ta bort skada 

och att göra gott eller att främja det goda. 

 

De svårigheter i vården av äldre som informanterna uppgav bildade fem kategorier och alla 

kategorierna handlar om olika svårigheter för att kunna göra gott och inte skada patienten. Enligt 

Beauchamp och Childress (2001) utgörs inte skada principen av en moralisk attityd eller moralisk 

förmåga snarare än av moraliska handlingar. Den inställningen anser vi genomsyrar hela vårt 

resultat genom de svårigheter och komplexa situationer som ambulanssjuksköterskor upplever. I 

resultatet framkommer flera exempel som kan kopplas till den etiska principen vi har valt. Till 

exempel så ställs ambulanssjuksköterskor inför valet att smärtlindra äldre patienter för att de inte 

ska ha ont på väg in till sjukhus. Men vid för höga doser kan det istället leda till att patienter får 

svårt att mobilisera vid ett senare tillfälle vilket i sin tur kan leda till förlängt sängliggande och risk 

för trycksår. Lynöe och Juth (2009) skriver att som läkare eller annan vårdutövare bör man inte 

skada eller utsätta en patient för risk för skada. Det måste dock ses i relation till principen att göra 

gott, då ett medicinskt ingrepp kan leda till skadeeffekter genom biverkningar. Man måste då 

inventera alla goda konsekvenser samt alla risker för skada och väga dem samman. 

 

Ett annat exempel från resultatet är då informanterna uttrycker en vilja att kunna lämna kvar 

uppenbart döende patienter på boendet eller i hemmet. Enligt Beauchamp och Childress (2001) 

princip finns det moraliska rättigheter att hävda i samband med en människas död. Man kan till 

exempel hävda att döden hade varit ofrånkomlig oavsett insättande av vård. Eller också kan man 

hävda att det ligger i patientens eget intresse att avstå fortsatt vård pga. den ansträngning det krävs 

att transporteras in till sjukhus. Det är förstås en svår balansgång och det är i nuläget inte heller 

ambulanssjuksköterskor som fattar dessa beslut. Men vi anser, att det skulle underlätta för alla 

parter om den äldre hade fått tala igenom med anhöriga eller personal hur de vill ha det under sin 

sista tid i livet. 

Betydelse för omvårdnad 

För att kunna behandla patienter professionellt ställs krav på de professionellas utbildning, 

fortbildning, självkännedom och empatisk förmåga (jfr. Andersson et al. 2012). I "Den äldres 
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utsatta situation" är den empatiska förmågan central för att ge god vård. Att kunna sätta sig in i 

patientens livssituation och förstå hur till exempel ett beslut om att åka in till sjukhuset kan påverka 

patienten, den kanske aldrig mer får komma hem till huset där den levt med sin familj större delen 

av sitt liv. Det krävs också självkännedom. Att känna igen och analysera sin egen inställning till den 

äldre patienten. Vad som för oss kanske känns onödigt och meningslöst kan för den äldre patienten 

innebära en lindring av onödigt lidande. 

 

I kategorin "Svårigheter i kommunikationen" beskriver ambulanssjuksköterskorna utmaningar i 

kommunikationen i flera plan där inte bara den empatiska förmågan och självkännedom blir viktig 

utan där även den medicinska kunskapen har betydelse för ett professionellt bemötande. Andersson 

et al. (2012; sida 12-13) har sammanställt kriterier för ett professionellt bemötande. Det handlar om 

att vara lyhörd, behärska undersökningsmetoder, ta hänsyn till både biologiska och sociala aspekter, 

involvera patienten i sin egenvård utifrån dennes förutsättningar och föra ett samtal utifrån yttre och 

inre förutsättningar. 

 

Både i kategorierna "Svårigheter i bedömningen" och "Svårigheter vid behandling" framkommer att 

förmågan att känna in en patient och använda den kliniska blicken är av vikt. Andersson et. al 

(2012) anger uppdaterad kunskap, teknisk kompetens och kännedom om egna begränsningar som 

önskvärda kompetenser hos läkare för att upprätthålla förtroende och professionalitet gentemot 

samhället och patienten.  

 

I det professionella åtagandet enligt Andersson et al. (2012) ingår bland annat "Professionell 

kompetens", "Förbättra vårdens kvalitet", "Vetenskaplig kunskap" och "Professionellt ansvar". 

Detta innebär bland annat att man strävar efter att upprätthålla och vidareutveckla sina medicinska 

kunskaper, söker minska fel i vården och öka patientsäkerheten, samarbetar, själv reglerar och 

arbetar för kvalitetssäkring av sin verksamhet och sin utbildning.  

 

I kategorin "Utmaningar inom vårdorganisationen" kommer informanterna med flera förslag på hur 

man skulle kunna göra just det. De påpekar brister i nuvarande utbildningar samt bristen på 

möjligheter att inom den egna verksamheten söka förvärva nya och uppdaterade kunskaper. De 

kommer med förslag på hur det skulle kunna underlätta för sjuksköterskor inom äldrevården att ha 

läkare, med kompetens gällande äldre patienter, som de kan få ringa och konsultera även på jourtid. 

Det skulle öka möjligheterna att göra vårdinsatser på äldreboenden utan att patienterna skulle 

behöva åka till sjukhus. Eller att man i likhet med den onkologiska palliativa vården skulle kunna 

ha "snabbspår" in på avdelning för vissa äldre. Planeringen för äldre på boenden skulle kunna 
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förbättras, att göra en vårdplan där man med patient och anhöriga gjort upp hur den sista tiden i 

livet skall vara. Det skulle inte bara underlätta för vårdpersonal utan även vara ett sätt att involvera 

den äldre och dennes anhöriga i vården. Det skulle underlätta för alla parter att arbeta mer 

professionellt, dvs. arbeta med patientens bästa för ögonen och motverka risken för att åsamka en 

äldre patient lidande eller skada. 

SLUTSATS 

Resultatet i studien visar en stor variation av utmaningar som ambulanssjuksköterskor stöter på i 

vården av äldre patienter. Det visar att vården av äldre är komplex och komplicerad med många 

faktorer att ta hänsyn till. Fysiologin förändras med åldern, vilket medför att 

ambulanssjuksköterskor behöver ha en bredare och djupare kunskap för att kunna arbeta mer 

professionellt och känna sig trygga i behandlingen av äldre patienter. Resultatet visar även att 

samarbete mellan vårdinstanser är viktigt när det gäller vården av äldre och att det finns mycket att 

utveckla gällande det. 

Förslag på framtida forskning 
Som förslag på framtida forskning vill vi belysa möjligheterna för äldre att spendera sin sista tid i 

hemmet eller på boendet. Möjligheterna för avancerad sjukvård i hemmet är stora när det gäller den 

onkologiska palliativa vården men hur ser det ut för den äldre? En annan aspekt att studera är hur 

samarbete mellan vårdinstanser skulle kunna förbättras och göra kliniska försök som sedan 

utvärderas. Ett annat förslag är att man prövar att införa de rutiner som Murray och Laditka (2010) 

föreslår med bättre dokumentation av patienters mediciner, åkommor samt hur patienter önskar få 

ha det under sin sista tid i livet när det gäller vård och behandling och utvärderar effekten i t.ex. 

antal transporter av patienter till sjukhuset under en viss tidsperiod. Hur behöver sjukvården 

utvecklas för att kunna hantera den ökande andelen äldre i vårt samhälle på ett etiskt, ekonomiskt 

och medicinskt försvarbart sätt?



 

 33 

REFERENSLISTA 

 

Andersson, S-O., Björkegren, K., Foldevi, M., Lindgren, S., Rödjer, S., Seeberger, A., Troein. 

Wahlqvist, M. (2012). Professionell utveckling inom läkaryrket. Stockholm: Liber. 

 

Anderson, M-A., Helms, L. B., Hanson, K. S., & DeVilder, N. W. (1999). Unplanned hospital 

readmissions: A home care perspective. Nursing Research, 48(6), 299-307. 

 

Aronsson, K., Björkdahl, I., & Wireklint Sundström, B. (2014). Prehospital emergency care for 

patients with suspected hip fractures after falling – older patients’ experiences. Journal of Clinical 

Nursing, 23(21-22), 3115–3123. doi:10.1111/jocn.12550 

 

Bakkelund, K. E., Sundlanda, E., Moena, S., Vangberga, G., Mellesmoa, S., & Klepstada, P. 

(2013). Undertreatment of pain in the prehospital setting: a comparison between trauma patients 

and patients with chest pain. European Journal of Emergency Medicine, 20(6), 428-430. 

doi:10.1097/MEJ.0b013e32835c9fa3 

 

Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2001). Principles of biomedical ethics. New York, Oxford: 

Oxford University Press. 

 

Codex (2014) Regler och riktlinjer för forskning. Hämtat 15-01-11 från: 

http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml 

 

Dalen, M. (2008). Intervju som metod. Malmö: Gleerups. 

 

Dobrzanska, L., & Newell, R. (2006). Readmissions: a primary care examination of reasons for 

readmission of older people and possible readmission risk factor. Journal of Clinical Nursing. 

15(5), 599-606. doi:10.1111/j.1365-2702.2006.01333.x 

 

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 105–

112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 



 

 34 

Grosmaitre, P., Le Vavasseur, O., Yachouh, E., Courtial, Y., Jacob, X., Meyran, S., & Lantelme, P. 

(2013). Significance of atypical symptoms for the diagnosis and management of myocardial 

infarction in elderly patients admitted to emergency departments. Archives of Cardiovascular 

Disease, 106(11), 586-592. doi:10.1016/j.acvd.2013.04.010 

 

Halter, M., Vernon, S., Snooks, H., Porter, A., Close, J., Moore, F., & Porsz, S. (2010). Complexity 

of the decision-making process of ambulance staff for assessment and referral of older people who 

have fallen: a qualitative study. Emergency Medical Journal, 28(1), 44-50. 

doi:10.1136/emj.2009.079566 

 

Henricson, M., & Billhult, A. (2012). Kvalitativ design. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod (s. 129-138). Lund: Studentlitteratur. 

 

Kvale, E., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Larsson Kihlgren, A., Nilsson, M., & Sorlie, V. (2005). Caring for older patients at an emergency 

department- emergency nurses’ reasoning. Journal of Clinical Nursing, 14(5). 601–608. 

doi:10.1111/j.1365-2702.2004.01104.x  

 

Lennartsson, C., & Heimerson, I., (2009) Äldres hälsa; Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009. 

Västerås: Edita Västra Aros. 

 

Lindseth, A., & Norberg, A. (2004) A phenomenological hermeneutical method for researching 

lived experience. Scandinavian Journal of Caring Science, 18(2): 145-153 

 

Lynöe, N., & Juth, N. (2009) Medicinska etikens abz. Stockholm: Liber AB. 

 

Melby, V., & Ryan, A., (2005). Caring for older people in prehospital emergency care: can nurses 

make a difference?. Journal of Clinical Nursing, 14(9), 1141–1150. doi:10.1111/j.1365-

2702.2005.01222.x 

 

Murray, L. M., & Laditka, S. B. (2010). Care transitions by older adults from nursing homes to 

hospitals: implications for long-term care practice, geriatrics education, and research. Journal of the 

American Medical Directors Association. 11(4), 231-238. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jamda.2009.09.007 



 

 35 

Nyström, M., Dahlberg, K., & Carlsson, G. (2003). Non-caring encounters at an emergency care 

unit–a life-world hermeneutic analysis of an efficiency-driven organization. International Journal 

of Nursing Studies, 40(7), 761-769 

 

Pisani, M. A. (2009). Considerations in caring for the critically ill older patient. Journal of Intensive 

Care Medicine, 24(2), 83-95. doi: 10.1177/0885066608329942. 

 

Rees, J., King L., & Schmitz, K. (2009). Nurses’ perceptions of ethical issues in the care of older 

people. Nursing Ethics, 16(4), 436-452. doi:10.1177/0969733009104608 

 

Rundgren, Å., & Dehlin, O. (2004). Äldresjukvård: Medicinsk äldresjukvård av multisjuka 

patienter. Lund: Författarna och Studentlitteratur. 

 

Rundgren, Å., & Dehlin, O. (2007) Geriatrik. Lund: Författarna och Studentlitteratur. 

 

Sjölin, H., Lindström, V., Hult, H., Ringsted, C., & Kurland, L. (2015). What an ambulance nurse 

needs to know: A content analysis of curricula in the specialist nursing programme in prehospital 

emergency care. International Emergency Nursing, 23(2), 127–132. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ienj.2014.09.002 

 

Staudenmayer, K. L., Hsia, R. Y, Mann, C., Spain, D. A. & Newgard, C. D. (2013). Triage of 

Elderly Trauma Patients: A Population-Based Perspective. Journal of the American College of 

Surgeons, 217(4), 569-576. doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2013.06.017 

 

Stryhn, H. (2007) Etik och Omvårdnad. Studentlitteratur. 

 

Suserud, B-O & Svensson, L. (2009) Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber. 

 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. (2012). Access dat 2012-10-24 from URL 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Vicente, V., Ekebergh, M., Castren, M., Sjöstrand, F., Svensson, L., & Wireklint Sundström, B. 

(2011). Differentiating frailty in older people using the Swedish ambulance service: A retrospective 

audit. International Emergency Nursing, 20(4), 228-235. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ienj.2011.09.005 



Bilaga1 

 36 

Till Verksamhetschef ......... vid Ambulansverksamheten i ........... 

 

Ansökan om tillstånd att få genomföra en intervjustudie: 

Ambulanssjuksköterskors upplevelse av utmaningar i vård äldre patienter. 
Efter att ha läst litteratur och erhållit kunskap om äldre patienters funktionsnedsättningar och hur 
det påverkar symtommanifesterande och läkemedelskinematik väcktes vårt intresse för att fördjupa 
oss i vård av äldre patienter. I ambulansverksamheten gör ambulanssjuksköterskor bedömning 
utifrån symtom och iakttagelser för att prioritera och fördela patienter rätt. Dels prioriteras hur akut 
en patient måste transporteras till sjukhus och i vilken omfattning patienter behöver snabb vård, 
men också till vilket sjukhus eller vilken klinik som patienten ska transporteras. Då äldre patienter 
kan reagera annorlunda på akuta tillstånd jämfört med yngre patienter kan symtomen bli 
svårtolkade och arbetsdiagnosen svår att fastställa. Att upptäcka en akut hjärtinfarkt utan 
bröstsmärta, eller en appendicit utan buksmärta kan vara svårt. 
 

En intervjustudie skulle kunna belysa ambulanssjuksköterskors upplevda svårigheter i vårdandet av 
äldre patienter och därmed öka förståelsen vilka kunskaper eller erfarenheter som saknas. Den här 
studien kan eventuellt bidra till förbättrade riktlinjer i arbetet; förbättrad utbildning av 
ambulanssjuksköterskor och i slutändan förbättrade möjligheter till god vård för äldre patienter i 
ambulansverksamheten. 
 

Urvalet av ambulanssjuksköterskor för intervju kommer att ske efter kontakt med områdeschef och 
därefter kommer information samt förfrågan om deltagande i studien att sändas ut till 
ambulanssjuksköterskor i regionen. 
 

Jag önskar få intervjua ca 4-5 ambulanssjuksköterskor i ........ under januari/februari 2015. 
Resultatet kommer att sammanställas i en magisteruppsats vid institutionen för omvårdnad vid 
Umeå universitet. Jag anhåller härmed om tillstånd att få genomföra studien.  
 

Med vänlig hälsning  

 

Rasmus Carlsson    
Sjuksköterska 
Kontaktperson 
Tel 070-5372011 
ssk.rasmus@hotmail.com 
        

Karin Järvholm 
Sjuksköterska 
Kontaktperson 
Tel 070-6546326 
karinjarvholm@live.se 

Anna Söderberg 
Universitetslektor 
Projektansvarig 
Tel 090-7869163 
anna.soderberg@umu.se 

 

Härmed ges tillstånd för att genomföra studien:  

 

 Ort och datum…………………  

 

Namnteckning……………………………………………………
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INTERVJUGUIDE 

Vi är två studenter som läser vidareutbildningen till ambulanssjuksköterska. Genom 

litteratur och föreläsningar har vi fått kunskapen om att äldre patienter kan vara 

svårare att vårda genom deras funktionsnedsättningar och därför vill vi nu veta hur 

ambulanssjuksköterskor ute i verksamheten upplever att vårda äldre patienter. Vi är 

väldigt tacksamma för att just du vill ställa upp på vår intervju och vi är oerhört 

nyfikna på att få lyssna till just dina erfarenheter och upplevelser inom det här 

området. 
 

Presentation av syftet med studien 

- Att undersöka Ambulanssjuksköterskors upplevelse av att vårda äldre patienter. 

Vilka svårigheter upplever ambulanssjuksköterskor i symtombedömning och 

behandling av äldre patienter? 
 

- Inledande fråga 

Kan du berätta för mig om du upplevt några utmaningar i vården av äldre patienter 

inom ambulanssjukvård?  
 

-Uppföljande frågor 

Vilka problem eller svårigheter upplever du i bedömning av äldre patienter? Berätta 

gärna ett exempel 

Vilka problem eller svårigheter upplever du i behandlingen av äldre patienter? 

Berätta gärna ett exempel! 

Har du varit med om någon situation då det har varit svårt att tolka patientens 

symtom eller svårt att välja behandling? 

Hur tycker du att din vidareutbildning har påverkat ditt sätt att förhålla dig till vården 

av äldre patienter? 

Känner du dig trygg med era behandlingsriktlinjer när du vårdar äldre patienter? 
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Vad är det som får dig att känna dig trygg? Eller vad är det som får dig att känna dig 

otrygg? 

Upplever du att du skulle vilja ha någon form av stöd i vården av äldre patienter? 

Vilken typ av stöd? 

Har du lärt dig något av att vårda äldre patienter? Vad har du i så fall lärt dig? 
 

-Avslutande av intervju 

Är det något mer du skulle vilja berätta? 
Är det något du känner vi glömt bort att fråga? 

Hur har du upplevt att bli intervjuad?  
Är det något mer du funderar över innan vi avslutar? 
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Ambulanssjuksköterskors upplevelse av utmaningar i vård 
äldre patienter. 
Förfrågan om att delta i en intervjustudie 
 

Vid institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet pågår en studie som syftar till 
att undersöka vilka utmaningar ambulanssjuksköterskor upplever i vård och 
behandling av äldre patienter utifrån rådande riktlinjer och tidigare erfarenheter. 
Vi vänder oss till Dig som är ambulanssjuksköterska och som arbetar inom 
ambulansverksamhet. Dina upplevelser av vård till äldre patienter i ambulansen kan 
vara till stor hjälp vid utformningen av framtida riktlinjer för behandling av äldre 
patienter samt för framtida utbildning av ambulanssjuksköterskor. Vi undrar därför 
om Du kan tänka dig att ställa upp för en bandinspelad intervju, där vi ber dig berätta 
om dina erfarenheter. Intervjun tar c:a 30 minuter och kan ske på den plats Du själv 
väljer. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan att behöva ange något skäl för detta. Om du ställer upp för en intervju 
så kommer allt Du säger att behandlas konfidentiellt, dvs. att din identitet inte röjs 
vare sig under bearbetning av intervjuerna eller i redovisningen av resultaten. Inga 
obehöriga har tillgång till intervjuerna. Intervjuerna avidentifieras, förses med en kod 
och kodlistan förvaras inlåst skild från intervjuerna. Alla personuppgifter hanteras 
enligt Personuppgiftslagen (1998:204) och ansvarig för dina personuppgifter är Umeå 
Universitet.  

Resultaten kommer att sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet omvårdnad 
vid Umeå Universitet. 
 
Accepterar Du att delta i intervjustudien? Vi ber att Du kryssar för Ditt svar i 
rutorna nedan och signerar med Din namnteckning. Vi ber Dig sedan att returnera det 
här brevet i bifogat, frankerat kuvert, via mail eller telefon. Vid eventuella frågor 
angående studien, kontakta i första hand Karin Järvholm. 

Med vänlig hälsning 
 
Rasmus Carlsson 
Sjuksköterska 
Kontaktperson 
Tel. 0705372011 
ssk.rasmus@hotmail.com 

 
 
Karin Järvholm 
Sjuksköterska 
Kontaktperson 
Tel. 0706546326 
karinjarvholm@live.se 

 
 
Anna Söderberg 
Universitetslektor 
Projektansvarig 
Tel. 090-7869163 
anna.soderberg@umu.se 

 

Accepterar Du att delta i intervjustudien?    Svar:   ❒ Ja                          

Datum……………… 

Namnteckning:…………………………………………………… 


