
 Beteckning 

  

 

 

Akademin för hälsa och arbetsliv 

 

Vad sjuksköterskor vid ambulans respektive 

akutmottagning anser vara viktig information att ge till 

patienter med akuta bröstsmärtor 

En kvalitativ intervjustudie 

Arvid Engblom & Henrik Magnusson 

Oktober 2010 

Examensarbete, 15 hp, grundnivå 

Omvårdnadsvetenskap 

 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

Examinator: Annika Nilsson 

Handledare: Benjamin Wasniowski 



Sammanfattning 

 
Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att belysa vad sjuksköterskor på ambulansen 

respektive akutmottagningen ansåg vara viktig information till patienter med akuta 

bröstsmärtor samt vad som var viktigt att tänka på vid informering av dem. Tio intervjuer med 

sjuksköterskor utfördes, fem på ambulansen samt fem på akutmottagningen. Resultatet har 

delats upp utifrån de olika arbetsplatserna. Resultatet visade att det fanns stora likheter i hur 

sjuksköterskorna svarade på frågorna som ställts. Det som ansågs viktigt att ge information 

om var vad som skedde och varför, det var även viktigt att informera om läkemedel och dess 

biverkningar och att med den information de gav, lugna patienterna. En stor punkt som kom 

upp från båda arbetsplatserna var att det var viktigt att informera om det som patienten 

frågade efter. På ambulansen ansåg sjuksköterskorna även att det var viktigt att försöka hålla 

informationen till det som var viktigt och relevant för patienten. Sjuksköterskorna på 

akutmottagningen ansåg att det var viktigt att informera så mycket som möjligt och att hålla 

patienten uppdaterad.  

 

Nyckelord: Information till patienter, Akuta bröstsmärtor, Ambulansen, Akutmottagningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Abstract 

 

The aim of this qualitative interview study was to elucidate what nurses at ambulance and 

emergency department thought was important information to give to patients with acute chest 

pain and what was important to think about when informing them. Ten interviews with nurses 

was performed, five at the ambulance and five at the emergency department. The result has 

been divided between the two workplaces. The study showed that there where large 

similarities in how the nurses responded to the questions asked. The objects that was thought 

of as important was to give information about what happened and why, it was also important 

to give information about pharmaceuticals and it´s side effects and with the information that 

they gave, try to calm the patients down. A large item that came up was that it was important 

to inform about what the patients asked for. At the ambulance the nurses also thought that it 

was important to try to keep the information to what was important and relevant to the patient. 

The nurses at the emergency department thought that it was important to inform as much as 

possible and keep the patient updated. 

 

Keywords: Information to patients, acute chest pain, ambulance, emergency department. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Litteraturgenomgång 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska patienten erhålla information som är individuellt 

anpassad. Informationen ska röra patientens hälsotillstånd, vilka behandlingar och 

undersökningar som finns tillgängliga samt vilka vårdmöjligheter som finns (SFS, 1982:763). 

Enligt Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor ska 

sjuksköterskan besitta en förmåga att tillfredsställa människans omvårdnadsbehov. 

Sjuksköterskan ska även ha förmågan att ge patienter information och samtidigt kunna 

säkerhetsställa att patienten förstår den information som getts samt att upptäcka de som har ett 

speciellt informationsbehov eller de patienter som ej muntligt utrycker sitt informationsbehov. 

År 2009 mottogs 19303 samtal till SOS Alarm i ett län i Mellansverige, av det stod 

bröstsmärtor för 3157 av samtalen. Dessa samtal delades upp i 1426 Prio ett larm, 1657 Prio 

två larm och 74 prio tre larm (SOS Alarm, 2009). Vid prio ett har patienten livshotande 

symtom eller varit med om ett olycksfall. Ambulansen kör ut med sirén och blåljus. Vid prio 

två har inte patienten livshotande symtom men är allvarligt sjuk. Ambulansen kör ut utan 

sirén och blåljus. Vid prio tre kan patienten vänta en rimlig tid utan påverkan på dess tillstånd 

(Akademiska Sjukhuset, 2010). Akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala 

mottog under perioden mars till december 2009, 44 954 besök. Av dessa var det 4297 

personer som sökte för bröstsmärtor. Vid besöken registrerades patienterna i journalsystemet 

Cosmic. Analysverktyget Business Objects (BO) hämtar sedan data från Cosmics server 

utifrån det man vill ha ut vilket i detta fall var hur många besök samt hur många av dem som 

sökte för bröstsmärtor (Akademiska Sjukhuset 2010). Enligt socialstyrelsen (2009) har antalet 

fall av akut hjärtinfarkt minskat från 42 300 fall år 1987 till 38 800 fall år 2007. 

I en studie gjord av Waller et al. (2010) har de undersökt hur många som sökte till 

akutmottagningar i North Carolina under 2007 samt vad som var de största orsakerna till 

besöken. 3 853 740 personer sökte till akutmottagningar. De största orsakerna till besöken var 

buk och bröstsmärtor. 5,2 % sökte primärt för bröstsmärtor. I en undersökning av Tang et al. 

(2010) visade resultatet att mellan 1997 och 2007 ökande antalet besök på akutmottagningar i 

USA från 94,9 till 116,8 miljoner vilket gav en ökning på 23,1 % detta var mer än dubbelt av 

den förmodade ökningen om man såg till populationsökningen som var en ökning på 12,5 %. 
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Data till undersökningen var tagen från the National Hospital Ambulatory Medical Care 

Survey förkortad NHAMACS.  

Bröstsmärta är en känsla av tryck, brännande eller domningar i bröstet (Karolinska Institutet, 

2010). I en studie gjord av Fagring et al. (2005) beskrev patienter sin bröstsmärta som tryck, 

kramp, smärtande, brännande, stickande samt tunghet i bröstet. Det finns många olika orsaker 

till akuta bröstsmärtor förutom de ischemiska så som pneumoni, lungemboli, gastrit, 

pankreatit, revbensfrakturer, ångest syndrom och panikattacker (Kontos et al. 2010, Frykstedt 

et al. 2010). Vid bröstsmärta mäter man smärtan enligt VAS vilket står för Visuell Analog 

Skala och är ett instrument bestående av en 10 cm lång linje där patienten kan med hjälp av en 

markör gradera sin smärta från noll till tio. Noll står för ingen smärta och tio står för den 

värsta tänkbara smärtan (Werner et al. 2008).  

Enligt Wikström (2006) bör sjuksköterskan informera patienten om hur situationen på 

akutmottagningen ser ut, för att de inte ska bli några missförstånd, som t.ex. hur lång väntetid 

som förväntas och att olika kliniker har egna läkare som behandlar deras specialitet. Ett sätt 

att undvika irritation var att ge information och även att den enkla informationen kunde 

upplevas som något positiv. Det framkom att patienterna upplevde bara sina egna symtom och 

informationen kunde öppna deras ögon för att det finns andra som har det sämre.  

Woloshynowych et al. (2007)  studie visade resultatet att det skedde ett 

kommunikationstillfälle ca 1,68 gånger per minut under sjuksköterskans arbetspass. 30,6 % 

av gångerna blev sjuksköterskan avbruten på grund av en annan fråga, vilket kunde ha 

distraherat henne påverkat hur hon svarade på initialfrågan.  

Andersson & Nilsson (2009) har undersökt vilken kompetens som behövs för att arbeta på en 

akutvårdsavdelning. Resultatet visade att det behövdes mer kompetens utöver sjuksköterskans 

basutbildning. Högre kompetens inom kommunikation efterfrågades innefattande 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient samt hantering av dokumentation.  

För att kunna utföra omvårdnad kräver det att sjuksköterskan kommunicerar med patienten 

och vid undervisning är det viktigt att sjuksköterskan kan ge information som är anpassat till 

individen och den situation som den befinner sig i (Kristoffersen et al. 2005). 

Kihlgren et al. (2005) har undersökt vad som är viktigt att tänka på i behandlingen av äldre 

människor inlagda på en akutvårdsavdelning utifrån sjuksköterskors synpunkt. Det belystes 
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att det var viktigt att försäkra sig att patienten hört och förstått det som sagts. Det var viktigt 

att ge fortlöpande adekvat information om vad som skulle hända för att förbereda patienten.  

Enligt Constance et al. (2009) måste patienter bli informerade med relevant information. Det 

var viktigt att sjuksköterskan informerade om prover och behandlingar samt svarade på frågor 

som patienten hade. Det var även vikigt att sjuksköterskan bildade ett förtroende och visade 

respekt till patienten för att informationen skulle fungera smidigare mellan vårdtagare och 

vårdare. Hur sjuksköterskan gav informationen till patienten spelade en viktig roll i hur 

patienterna tillfrisknade och återhämtade sig från behandling. I tidigare studie har det visat att 

man genom information skapar en förståelse vilket möjliggör ett godkännande från patienten 

till fortsatt behandling (Höglund et al. 2010).  

Enligt Cooke et al. (2006) värdesatte patienter som sökte sig till akutmottagningar god 

kommunikation. De ville ha information om vad som skulle göras, vad som gjordes, varför 

det gjordes, vad som var fel och vad de kunde förvänta sig när de drabbats av sin skada eller 

sjukdom. De ville för övrigt ha information om vad testresultaten visade från de 

undersökningar som genomfördes. De tyckte att det var viktigt att de som informerade 

använde sig av ett lättförståeligt och okomplicerat språk. Wiman et al. (2007) har undersökt 

patienternas åsikter på hur akutteamet på akutmottagningen möter trauma patienter. 

Patienterna efterfrågade mer respons och kontinuerlig information under behandlingens gång 

ifrån sjuksköterskan.  

Att människor känner sig hotade beror enligt Almås (2006) ofta på att de känner sig otrygga 

och när människor inte får klart för sig vad som händer och varför, kommer de att känna sig 

otrygga. Vidare säger han att om det inte ges tillräckligt med information om behandling och 

diagnos så bidrar det till att skapa ångest hos patienten. I Fagring et al. (2005) studie beskrev 

patienterna en rädsla och en oro som grundade sig i att de ej visste vad smärtan orsakades av.  

1.2 Problemformulering 

Enligt ICN (2006) etiska kod för sjuksköterskor ansvarar sjuksköterskan för att informera den 

enskilda individen för att få samtycke till vård och behandling. Det ingår i sjuksköterskans 

profession att informera patienter om deras hälsa. Om sjuksköterskan ger otydlig eller 

otillräcklig information kan det resultera i missnöje hos patienter. Dålig information ger dålig 

kunskap vilket ger dålig egenvård som resulterar i sämre behandlingsresultat (Fossum, 2007). 

I en studie gjord på en bröstsmärteenhet i England har de fått fram att vården kunde förbättras 
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genom att mer information gavs om undersökningar, diagnos och egenvård (Johnson et al. 

2009). I ett län i mellan Sverige fick SOS Alarm 3157 samtal om bröstsmärta. 

Akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala mottog under perioden mars till 

december 2009 4297 personer som sökte för bröstsmärta. Enligt Suserud et al. (2009) är 

mötet med patienten ofta kort inom ambulanssjukvården och i det mötet finns en risk att 

patientens autonomi och självständighet inte tillgodoses då patienten behöver snabba 

sjukvårdsinsatser. Vid dessa tillfällen är det viktigt med ett snabbt agerande från 

ambulanspersonalen vilket minskar möjligheten för dem att kommunicera med patienten. 

Därför är det viktigt att sjuksköterskor vet vilken information som ges till dessa patienter och 

vad som är viktigt att tänka på när man informerar dem så att inte onödig information ges när 

tidsramen är knapp. En studie gjord på en akutmottagning har visat att äldre har många 

negativa upplevelser vad det gällde personalens kommunikation och information (Nerney et 

al. 2001). Den muntliga informationen är den viktigaste för att få patientens delaktighet i 

vården (Höglund et al. 2010). Författarna vill med denna studie lyfta fram sjuksköterskors 

subjektiva åsikter om information till patienter med akuta bröstsmärtor. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien var att belysa vad sjuksköterskor vid ambulans och vid akutmottagning i 

ett landsting i Mellansverige ansåg vara viktig information att ge till patienter med akuta 

bröstsmärtor som första vårdtagande instans vid det vårdtillfället. Dessutom var syftet att 

belysa vad sjuksköterskorna ansåg vara viktigt att tänka på vid informering av patienter med 

akuta bröstsmärtor. 

 

1.4 Frågeställningar 

1. Vad anser sjuksköterskor som arbetar på ambulansen respektive akutmottagningen är 

viktig information att ge till patienter med akuta bröstsmärtor? 

2. Vad anser sjuksköterskor som arbetar på ambulansen respektive akutmottagningen är 

viktigt att tänka på vid informering av patienter med akuta bröstsmärtor? 

 

2. Metod 

 

2.1 Design 

Designen är en beskrivande design med kvalitativ ansats innefattande strukturerade intervjuer. 
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2.2 Urvalsmetod 

De fem sjuksköterskorna på ambulansen valdes enligt strategiskt urval vilket enligt Forsberg 

& Wengström (2008) är att informanter väljs som har erfarenhet av och kan berätta mycket 

om det som studien syftar att beskriva. De fem sjuksköterskorna på akuten blev utvalda enligt 

en kombination av strategiskturval och snöbollsurval vilket innebar att tre sjuksköterskor 

tillförfrågades som författarna ansåg skulle passa studiens syfte och kriterier. De tre utvalda 

sjuksköterskorna gav upplysningar på ytterligare två sjuksköterskor som tillfrågades vilket 

kallas ett snöbollsurval som enligt Forsberg & Wengström (2008) är när informatörer ger 

förslag på ytterligare personer som kan ha erfarenheter inom området. Två stycken 

sjuksköterskor kunde genom detta värvas till studien. 

2.3 Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen bestod av tio legitimerade sjuksköterskor som arbetat minst två år 

inom sjukvården. Fem arbetade på ambulansen samt fem arbetade på akutmottagningen. 

Sjuksköterskornas arbetslivserfarenhet varierade mellan fem år till över tjugo år. Av de tio 

sjuksköterskorna var 50 % kvinnor och 50 % män. På akutmottagningen var samtliga kvinnor 

och på ambulansen var samtliga män. De tio sjuksköterskorna var i åldrarna 30 till 51. 

Medelåldern hos sjuksköterskorna var 36,6 år. 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen har skett genom strukturerade intervjuer. Vid intervjuerna har endast 

författarna samt intervjupersonen varit närvarande. En provintervju genomfördes på en 

sjuksköterskestuderande. Denna intervju inkluderades ej i föreliggande studies reslutat. 

Utifrån detta har författarna formulerat tio frågor, vilka används vid studiens intervjuer. 

Frågorna rörde tidigare arbetslivserfarenhet; vad sjuksköterskan anser vara viktig information 

att ge till patienter med akuta bröstsmärtor, vad som är viktigt att tänka på vid informering av 

patienter med akuta bröstsmärtor, patienters reaktioner på informationen som gavs vid den 

akuta bröstsmärtan utifrån sjuksköterskans syn. Några förtydligande frågor uppkom vid några 

av intervjuernas gång. Förtydligande frågor så som; kan du utveckla detta? hur menar du? 

Intervjuerna har spelats in med hjälp av en mobiltelefon med inspelningsmöjlighet. 

2.5 Tillvägagångssätt 

Tillstånd söktes hos verksamhetschefen på ambulansen i juni 2010 och beviljades tillstånd 

den 21 juni 2010. Tillstånd hos verksamhetschefen på akutmottagningen söktes i augusti 2010 

och beviljades tillstånd den 30 augusti 2010. De sjuksköterskor på ambulansen som 
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författarna ansåg skulle passa studien kontaktades via mail. Fem sjuksköterskor anmälde sitt 

intresse. På akutmottagningen kontaktades tre sjuksköterskor via mail, som sedan tipsade om 

ytterligare två sjuksköterskor som efter telefonsamtal kunde värvas till studien. 

Sjuksköterskorna tillfrågades om vad de ansåg lämplig tid och plats för att genomföra 

intervjuerna. Resultatet blev att nio intervjuer tog plats i ett avskilt rum på arbetsplatsen samt 

en sjuksköterska intervjuades i sitt hem. Vid intervjuernas genomförande fick informanterna 

kort muntlig information om studien. De fick cirka fem minuter innan intervjun tid att läsa 

igenom de intervjufrågor som skulle ställas. Intervjuerna genomfördes mellan den 18:e 

augusti och 6:e september 2010. Intervjuerna spelades in och hade en varierad längd på 

mellan 10 till 35 minuter. Intervjuerna transkriberades fortlöpande efter dess genomförande. 

Efter intervjuerna fick informanterna skriva under ett dokument som gav deras medgivande 

till att insamlad data från intervjuerna fick användas i studien. I dokumentet beskrevs också 

informanternas rätt till att när som helst dra tillbaka samma medgivande utan påföljder. Ett 

mer detaljerat informationsbrev skickades ut via mail till informanterna efter intervjuernas 

slutförande.  

2.6 Dataanalys 

Insamlad data från intervjuerna avlyssnades och transkriberades av författarna. Data som 

transkriberats analyserades utifrån Graneheim & Lundmans (2004) modell vilket 

modifierades utifrån det som passade studiens syfte. Den modifierade analysen utgick ifrån 

originalet genom att använda sig av rubrikerna Meningsbärande enhet, Kondenserad text och 

Kod. Utifrån de transkriberade intervjuerna valdes meningar och text ut som anknöt till eller 

svarade på studiens syfte och frågeställningar. Dessa meningar lades in i tabeller under 

meningsbärande enhet och de kortades ner vilket bildade en kondenserad text som innehåller 

endast det viktiga innehållet i texten (se exempel i tabell 1). I kod belyses endast 

huvudbudskapet i texten. Huvudkategori lades till vilket underlättade författarnas organisering 

av sjuksköterskornas svar och innehöll den belysta innebörden i texten. Två Huvudkategorier 

skapades vilket sammankopplades till frågeställningarna och syftet med studien, vilka var 

vilken information är viktigt? Vad är viktigt att tänka på?  

Tabell 1.   

Meningsbärande Enhet Kondenserad text Kod Huvudkategori 

Det tycker jag absolut. 

Och som sagt var det är 

så himla mycket runt 

omkring när man 

Det tycker jag absolut. 

Det är så mycket runt om 

så man behöver inte 

överinformera om allt på 

Det tycker jag. Att inte 

överinformera. Informera 

vartefter, vad man gör, 

vad prover visar. Inte allt 

Viktigt att tänka på. 
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kommer in så man 

behöver inte 

överinformera om allt på 

en gång. Men absolut att 

man informerar var efter 

hand varför man gör 

vissa saker. Och 

eventuellt vad som 

kommer hända nu när, 

när det här, vissa saker 

kanske visar sig på 

prover och då händer det 

här eller det här. Man 

behöver inte dra allt för 

det blir för mycket på 

dem så här på en gång. 

Men jag tycker absolut 

att det är jätteviktigt med 

information. 

en gång. Men att 

informera vartefter man 

gör saker och eventuellt 

vad som kommer hända. 

Vad som visar sig på 

prover. Man behöver inte 

ta allt då det blir för 

mycket på en gång. Men 

det är viktigt med 

information. 

på en gång. Viktigt med 

information 

Information ja, Att de ska 

behålla lugnet, att bara 

prata och informera så 

mycket som möjligt. 

Kanske inte precis allt 

man ser men mer att vi 

tar hand om det här och 

att det är lugnt 

F: Är det någon 

information om 

mediciner, behandlingar 

och sådär? 

Ja om vad som ska 

hända, när man vet det, 

annars bara försöka att 

hålla patienten så lugn 

som möjligt. 

Att de ska behålla lugnet, 

att prata och informera så 

mycket som möjligt. 

Kanske inte allt, men att 

vi tar hand om det och 

det är lugnt. Vad som ska 

hända, när man vet. Hålla 

patienten lugn 

Att behålla lugnet, 

informera mycket, inte 

om allt. Vad som ska 

hända, hålla patienten 

lugn. 

Vad är viktig information 

att ge. 

Kontinuerligt vad man 

gör för något och var för 

man gör det i det akuta 

skedet. Vilken medicin 

man ger och varför man 

får den medicinen och 

varför vi gör som vi gör 

och att man alltid 

uppdaterar de så att det är 

med på vad som händer. 

Kontinuerligt, vad man 

gör och varför. Vilken 

medicin och varför. 

Varför vi gör som vi gör. 

Hålla patienten 

uppdaterad så att det är 

med. 

Vad man gör och varför, 

Medicin, hålla patienten 

uppdaterad. 

Vad är viktig information 

att ge, Viktigt att tänka 

på. 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Författarna har sökt tillstånd hos respektive verksamhetschefer på akutmottagningen och 

ambulansen. Författarna har skickat ut informationsbrev innehållande information gällande 

bakgrund till studien, syftet med studien, frågeställningar, genomförande, etiska 

ställningstaganden samt kontaktuppgifter till författarna till varje sjuksköterska som 

intervjuats för att erhålla ett informerat samtycke. Författarna har ett ansvar att skydda 

deltagarnas integritet och värdighet och därför fick sjuksköterskorna skriva på ett medgivande 
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formulär där det stod att all information från ljudupptagningen fick användas i studien. I 

formuläret stod det även beskrivit att sjuksköterskorna hade rätten att dra tillbaka detta 

medgivande utan motivering och all data som samlats in vid intervjun skulle då exkluderas 

ifrån studien. Ljudupptagningarna har förvarats på ett digitalt minne som varit inlåst. Enligt 

lagen om etikprövning som avser människor (SFS, 2003:460) vilkets syfte är att skydda 

människan och dess värde vid forskning ska det tillämpas information och samtycke till 

forskning vilket ska innefatta: Planen för forskningen och dess syfte samt de metoder som 

kommer att användas. Vidare ska följder och risker med forskningen belysas, vem som är 

huvudman och att deltagande är frivilligt och att deltagaren när som helst har rätt att avbryta 

sitt deltagande. 

De etiska riktlinjerna för omvårdnadsforskning i norden (Codex, 2004) innefattar fyra 

principer. Autonomi: att ha rätt till självbestämmande och forskning inte får ske utan 

personens informerade samtycke. Integritet, att skydda personens privatliv. Att personen har 

rätt till att dra sig ur utan påföljder och att forskningsdata som insamlats ska avidentifieras och 

behandlas konfidentiellt. Att göra gott: vården ska kunna dra nytta av forskningen. Att inte 

skada: Ingen ska ta skada av forskningen. Rättvisa: forskaren ska se till att alla behandlas lika. 

3. Resultat 

Med utgångspunkt från sjuksköterskornas svar på författarnas frågor som utformats kommer 

resultatet att presenteras i löpande text. Resultatet delas in i olika kategorier med 

utgångspunkt från de olika ämnesområden som belysts vilka var; vilken information som var 

viktigt att ge och vad är viktigt att tänka på. De kategorier som har sammanställts är; 

”Förklara vad som händer”, ”Läkemedel”, ”Vad patienten frågar efter”, ” Vad beror smärtan 

på”, ”Differentialdiagnoser”, ”Att lugna patienter”, ”Smärtpåverkad”, ” Medvetandesänkt 

patient”, ”Hålla sig till det viktiga”, ”Informera mycket och hålla patienten uppdaterad”. 

Citaten från sjuksköterskorna kommer att presenteras i kursivstil och utan talspråk för att 

underlätta läsandet. Med talspråk menas; liksom, ju, man och så. 

3.1 Vad sjuksköterskor på ambulansen ansåg var viktig information att ge till patienter 

med akuta bröstsmärtor 

 

Förklara vad som händer 

Samtliga sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att förklara vad som ska hända under 

behandlingen och varför samt vad sjuksköterskan gör för åtgärder och varför han eller hon gör 
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dessa åtgärder. Sjuksköterskorna ansåg också att det var viktigt att berätta vad som skulle 

hända när de kommit in till sjukhuset så som vidarevård med ballongsprängning. 

”Och informera, målet med den information man ger. Självklart allting som kommer att 

hända”. ”Jag tror att alla villa ha information om vad man gör och varför. Och vad som 

kommer att hända när man kommer fram till sjukhuset” (Sjuksköterska 1) 

”Ska patienten ballongvidgas förklarar jag vad som kommer att hända när de kommer dit och 

varför det gör så” (Sjuksköterska 2) 

”Dels tror jag att det är viktigt att ge information om vad man gör… och berättar vad man 

ska göra och förbereda… att man ändå på vägen till eller vid tillfälle, under transport in till 

sjukhuset hinner förbereda på vad som kommer att hända när man kommer dit” 

(Sjuksköterska 3) 

 

Läkemedel 

Tre stycken sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att prata om läkemedel. Om läkemedlens 

betydelse för behandlingen att det ska lösa proppen som sitter i hjärtats kranskärl, samt deras 

eventuella biverkningar så som att man kan bli yr, känna sig svimfärdig och få huvudvärk. 

”… därmed ger jag läkemedel som jag samtidigt försöker förklara att det här läkemedlet ger 

det och därför ska du få det och utvärderar det kontinuerligt” (Sjuksköterska 2) 

”Ibland hämtar man patienter med st-höjningar och de frågar hur det blir så kan man säga 

att du har förändringar på dit EKG och du har en syrebrist, men nu ska man försöka lösa den 

här proppen med den medicinen jag ger” (Sjuksköterska 3) 

”… det man informerar om är vilken typ av mediciner man tänkt ge…”. ”… man informerar 

om vad läkemedlen gör och att vissa läkemedel kan man bli yr av, svimfärdig av”. ”Ja 

grundläggande vad man gör och läkemedel. Vad man tänker ge och till exempel när man ger 

nitroglycerin så kan man bli snurrig i huvudet och få huvudvärk” (Sjuksköterska 5) 

 

Vad Patienten frågar efter 

Samtliga sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att lyssna av patienten och ge den 

information som patienten ansåg var viktig. Att informera om vad patienten frågade efter samt 

att inte ge så mycket information när de märkte att patienten blev mer stressad av det. 
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” då får man försöka att lyssna av från varje patient vad den patienten är orolig för och 

försöka informera om det”. ”Det måste man göra för alla patienter är olika och många har 

kanske en pågående stress… På det sättet måste man anpassa efter den patienten som är”. 

”Nej men det är klart det skiljer jättemycket mellan olika åldrar och olika erfarenheter och 

jag brukar kunna utröna lite på varje patient vad och varför den här patienten har åtdragit 

sig en hjärtinfarkt eller kärlkramp eller vad det är… Men det är viktigt att kunna läsa av det. 

Även om det inte alltid är så lätt. För att kunna ge konkret och viktig information till den 

patienten” (Sjuksköterska 1) 

”Jag väljer och känner in mig på hur pass mottaglig patienten är. Man får fundera på om 

man ger för mycket, att det bara blir rörigt i huvudet och man kan skapa en stressad, orolig 

situation…”. ”Jag hoppas att jag är duktig på att skilja på när man kan ge information och 

inte, man får känna av på hur patienten svarar, genom att märka om det blir bättre eller 

sämre det man informerar om” (Sjuksköterska 2) 

”Om patienten blir mer stressad och uppjagad av information får man hålla tillbaka och inte 

lämna så mycket information”. ”Vissa patienter kanske inte är tillgänglig för information i det 

akuta skedet och blir kanske mer stressade och uppjagade av att få mer information, då får 

man avvakta och inte lämna allt som man sett eller vad man gör” (Sjuksköterska 3) 

 

Vad beror smärtan på? Differentialdiagnoser 

Två sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att informera om vad som bröstsmärtan kunde 

bero på och att det var viktigt att ta reda på om det var en syrebrist som orsakat tillståndet 

samt om tänkbara differentialdiagnoser till tillståndet. 

”man får ju generellt för bröstsmärtor, när man tror att det är något med hjärtat, informera 

om väldigt olika saker som man kan få ont i bröstet av.  Det finns för olika 

differentialdiagnoser vad man tror det kan vara” (Sjuksköterska 1) 

”Viktig information som jag vill ge är att deras bröstsmärtor kan bero på olika saker, men det 

jag vill försöka utreda är om det har en ischemi, alltså akut syrebrist i en del av 

hjärtmuskeln” (Sjuksköterska 2) 
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3:2 Vad ansåg sjuksköterskor på ambulansen var viktigt att tänka på vid informering 

av patienter med akuta bröstsmärtor 

 

Att lugna Patienter 

Tre sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att lugna patienten för att minska stressen och 

oron, detta för att avlasta hjärtat och då var det viktigt med ett lugnt bemötande. Detta för att 

få en bättre behandling och för att kunna informera patienten. 

”Det viktiga är att lugna ner patienten så mycket det går. Det är för det fysiologiska viktiga, 

att avlasta hjärtat. Om man kan minska patientens stress och oro” (Sjuksköterska 1) 

”Information kan föras fram på olika sätt. Sägs det på rätt sätt vid rätt tillfälle då är det bara 

fördelar. Många gånger har patienten frågor och är orolig och uppstressad. Ett lugnt 

bemötande är A och O… En lugn patient, speciellt bröstsmärtor är en bra patient” 

(Sjuksköterska 2) 

”Det viktigaste är när man kommer fram att lugna ner patienten så mycket man kan och ha ett 

lugnt bemötande. Mycket av smärtan sitter i ångest och att patienten är rädd, att man 

försöker lugna patienten framförallt” (Sjuksköterska 5) 

 

Smärtpåverkad, Medvetandesänkt patient 

Två Sjuksköterskor ansåg att man inte kan ge så mycket information till patienten vid vissa 

tillfällen. Den ena sköterskan pratade om att när patienten har ont så är det ingen ide att ge 

information och den andra sjuksköterskan talade om att det inte var någon ide att informera 

patienten när den inte var riktigt vid medvetande på grund av till exempel ett blodtrycksfall.  

”En superstressad person som vasar 10 och har så ont att den inte kan säga sitt namn, då 

finns det ingen anledning att ge information, då är det bättre att starta behandling och ge 

information när patienten lugnar ner sig och smärtan är mindre” (Sjuksköterska 2) 

”Du måste ha ett fungerande blodtryck för att få en perfusion upp i skallen, för det är ingen 

ide att informera en patient som är riktigt dålig. Då är det mer man säger att man ska ta hand 

om dig och nu ska vi in till sjukhuset” (Sjuksköterska 3) 
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Hålla sig till det viktiga 

Tre sjuksköterskor ansåg att man borde ge informationen på ett sakligt sätt och hålla sig till 

det som var viktigt och väsentlig vid det tillfället och inte tala om vad som ska hända sedan. 

Också att vara ärlig i sin information och berätta som det är och inte försöka att lugna 

patienten med att säga att det kommer inte att göra ont, när det kommer att göra det. 

”Jag försöker att hålla mig till den information som är viktig. Vad som är viktigt nu, vad som 

kommer att hända nu”. ”Men jag tror att man inte ska sväva ut för mycket utan ge konkret 

information, som kan lugna ner patienten för tillfället” (Sjuksköterska 1) 

”Att man är saklig och berättar vad man ska göra…”. ”Man ska vara saklig, till exempel om 

man ska sätta nål på någon, då tycker inte jag man ska säga att det inte kommer att göra ont 

för det kommer att göra ont, och det är lika med bröstsmärtor, att man berättar att det 

kommer att göra ont och kännas men att man underlättar det med saklig information” 

(Sjuksköterska 4) 

”Att försöka var så neutral och saklig och kanske inte väva in för mycket egna åsikter. För då 

kan det bli fel”. ”Men det är klart viss grundinformation måste patienten ha, till exempel nu 

ska vi koppla ekg och titta på hjärtat. Sen går man inte in något djupare i hur det funkar, det 

är ju helt oväsentligt”. ”Men i informationsflödet vara saklig och ge den information man 

vet…” (Sjuksköterska 5) 

 

3:3 Vad sjuksköterskor på akutmottagningen ansåg var viktig information att ge till 

patienter med akuta bröstsmärtor 

 

Förklara vad som händer 

Samtliga fem sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att ge information om vad som gjordes 

som att sjuksköterskan tog prover, EKG, administrerade syrgas och vad som skulle hända för 

att förbereda patienten på det som kommer samt varför sjuksköterskan gör de handlingarna. 

”Först och främst när de kommer in brukar jag berätta om vad som kommer att hända… att 

jag tar EKG och varför jag gör vissa saker”. ”Att man informerar var efter hand, varför man 

gör vissa saker” (Sjuksköterska 6) 

”Har man någon som har bröstsmärta första gången och som man inte vet vad det är då kan 

det vara ångest eller vad som helst, då kanske det inte är lika viktigt utan då är det bara 
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viktigt att berätta vad man gör och varför man gör det. Varför jag tar EKG och varför jag tar 

prover”. (Sjuksköterska 7) 

”Jag försöker väldigt kortfattat förklara vad det är… och talar om varför man sätter på 

syrgasen”.”… varför och hur man tar blodtrycket, det här gör vi med alla patienter, dessa är 

rutinprover…” (Sjuksköterska 8) 

 

Läkemedel 

Fyra sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att prata om läkemedel som de gav. Att de 

berättade varför de gav den och varför patienten ska ta den samt biverkningar som kan uppstå 

av läkemedlet så som att patienten kan bli röd i ansiktet och få huvudvärk och blodtrycksfall. 

”Sen så är det information om vilka läkemedel som jag ger och de beror lite från fall till fall” 

(Sjuksköterska 6) 

”… man talar om varför man sätter på syrgasen och sen har vi tillgång till läkare som vi kan 

kalla på så fort vi ser något farligt, då ger jag medicin, oftast är det nitro först, och förklara 

hur det kan kännas, att man kan få rush att man kan bli röd i ansiktet, även att man kan få 

huvudvärk och blodtrycksfall” (Sjuksköterska 8) 

”Ge kontinuerlig information… vilken medicin man ger och varför man får den medicinen”. 

”Att jag hela tiden berättar att nu får du den här tabletten för att…” (Sjuksköterska 9) 

 

Vad patienten frågar efter 

En sjuksköterska ansåg att det var viktigt att ge information om det som patienten frågade 

efter beroende på hur mottagliga de var. Vissa patienter lyssnade inte alls på vad 

sjuksköterskan sa på grund av hög stressnivå och andra var lugna och intresserade och ställde 

mycket frågor. En annan sjuksköterska ansåg att de ställde frågor berodde på att var väldigt 

hjälpsökande. 

”Om de är oroliga och om det har varit med om det förut skiljer jag på det. Och hur mycket 

det frågar själva och hur mycket de vill veta”. ”… en del är inte mottaglig för nånting. De 

lyssnar inte på vad man säger och är stressade och oroliga. En del är som sagt 

jätteintresserade och frågar och vill veta allting och är väldigt lugna. Det är stor skillnad 

från person till person” (Sjuksköterska 6) 
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”Vissa patienter är väldigt hjälpsökande och ställer mycket frågor själv och då är det ju 

väldigt bra att man kan ge rak information” (Sjuksköterska 9) 

 

Vad beror smärtan på? 

Tre sjuksköterskor talade om vikten att informera om vad bröstsmärtan kunde bero på. Den 

ena sjuksköterskan talade om att många patienter visste att bröstsmärta var ett tecken på något 

som var fel och att det var extra viktigt att informera patienter som sökt akutmottagningen för 

andra orsaker än bröstsmärta men som sannolikt drabbats av en hjärtinfarkt. En sjuksköterska 

om hur patientens reaktion kunde påverka vad de gav för information men att många patienter 

förstod vad som drabbat dem och att hon då kunde avdramatisera det och vid den 

informationen försökte att lugna patienten. 

”… jag tror att de allra flesta vet att en bröstsmärta är ett tecken på att det är något som är 

konstigt eller nånting som kan vara allvarligt”. ”… sen har man de här luriga tjejerna som 

kommer in och har lite ont i ryggen eller ont i magen, där det också kan vara en hjärtinfarkt 

och när man kommer in med såna symtom och sen blir inslängd på ett akutrum och man tar 

en massa EKGn fast man egentligen har sökt för att man har ont i ryggen. Då är 

informationen extra viktig och att man tänker på att informera att du är kvinna…” 

(Sjuksköterska 7) 

”det beror också på från fall till fall, vissa blir bara uppskrämda om man berättar vad det är, 

men många har tänkt själva och tror att det är en hjärtinfarkt. Och då kan man kanske 

avdramatisera det om man tror att det inte är det i alla fall. Och även i alla andra fall också 

för de flesta överlever faktiskt” (Sjuksköterska 8) 

”Jag försöker väldigt kortfattat tala om vad det är, att det är syrebrist som pågår i hjärtat och 

att vi ska göra allt vi kan för att lätta på detta” (Sjuksköterska 9) 

 

3:4 Vad ansåg sjuksköterskor på akutmottagningen var viktigt att tänka på vid 

informering av patienter med akuta bröstsmärtor 

Att lugna patienter 

Tre sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att med informationen lugna patienten och att i det 

fallet inte berätta om det som kan stressa patienten. Detta för att hålla stressen och oron hos 

patienten på en låg nivå. 



15 

 

”… är man väldigt orolig kanske man ska vara, kanske inte sparsam med information men 

man behöver inte stressa upp dem i onödan”. ”Nej jag väljer nog orden om man har en 

väldigt orolig patient”. ”Bröstsmärta kan vara så mycket allt ifrån ångest till allvarliga eller 

ont i magen, det kan ju vara precis vad som helst” (Sjuksköterska 6) 

” Att de ska behålla lugnet, att prata och informera så mycket som möjligt”. ”… är det en 

patient som man märker är jättestressad och väldigt ångestladdad då kanske man spar på 

informationen och istället försöker att lugna så mycket som möjligt”. ”och man vet att vid 

bröstsmärtor att det är A och O att hålla ångesten på en så låg nivå som möjligt” 

(Sjuksköterska 7) 

”Vid det akuta skedet brukar jag inte gå in så mycket på information utan försöker lugna och 

säga att vi ska ta hand om dig”. ”Är de väldigt ångestfyllda så kan ångesten vara väldigt 

jobbig för patienten, om jag får bort ångesten kanske hälften av smärtan försvinner…” 

(Sjuksköterska 9) 

 

Smärtpåverkad patient 

En sjuksköterska sa att hon ej gav så mycket information ifall patienten var smärtpåverkad, på 

grund av att patienten ej var mottaglig för information. Detta beror på den höga stressnivå och 

smärta han/hon upplevde för tillfälle.   

”Det beror på, om patienten har jätteont då när jag träffar patienten så är det inte säkert att 

jag ger så mycket information” (Sjuksköterska 6) 

 

Informera mycket och hålla patienten uppdaterad 

En sjuksköterska ansåg att det var viktig att informera så mycket som möjligt men inte berätta 

om allt och en sjuksköterska ansåg att det var viktigt att ge kontinuerlig information och att 

hålla patienten uppdaterad om vad som händer. 

”att prata och informera så mycket som möjligt. Kanske inte allt man ser men mer att vi tar 

hand om det här” (Sjuksköterska 7) 

”Kontinuerlig information om vad man gör… att man alltid uppdaterar patienten så de är 

med på vad som händer” (Sjuksköterska 10) 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat/slutsats 

Denna studie visar att det fanns stora likheter i vad sjuksköterskorna ville ge för information 

och vad de ansåg var viktigt att tänka på i ambulansen och på akutmottagningen. De 

områdena som belystes och ansågs viktiga att informera om av sjuksköterskorna på 

ambulansen och akutmottagningen var, vad sjuksköterskan gjorde och varför, om läkemedel 

och dess eventuella biverkningar, om vad patienterna frågade efter, om vad smärtan kunde 

bero på samt eventuella differentialdiagnoser till tillståndet. Det som sjuksköterskorna tyckte 

var viktigt att tänka på vid information till patienter var att målet med informationen var att 

lugna patienten, att de informerade en smärtpåverkad eller medvetandesänkt patient 

annorlunda. På ambulansen ansåg sjuksköterskorna att det var viktigt att hålla sig till det som 

var viktigt och väsentligt för patienten. På akutmottagningen ansåg sjuksköterskorna att det 

var viktigt att informera mycket och att hålla patienten uppdaterad. Slutsatsen som författarna 

till föreliggande studie har kommit fram till är att det finns stora likheter hur sjuksköterskor på 

ambulansen och akutmottaningen tänker kring vad som är viktigt att informera och tänka på 

när de har en patient med akuta bröstsmärtor. Författarna anser att fler studier bör genomföras 

för att se ifall dessa åsikter delas av andra sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar 

och ambulansstationer runt om i Sverige. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Ett av det som var viktig att informera om var att förklara vad som händer, vad man gör och 

varför. Här var samtliga sjuksköterskor både på ambulansen och på akutmottagning ense om 

vad man ville ge för information vilket visar att inom den undersökta gruppen har alla samma 

inställning till att detta var viktigt att ingå i informationen som gavs. Enlig tidigare studier 

efterfrågade patienter information om vad som skulle göras, vad som gjordes samt varför. De 

ville också ha information om vad testresultaten visade (Cooke et al. 2006, Constance et al. 

2009). Patienten måste få löpande information som är saklig om vad som händer och varför 

(Almås, 2006). Män ville ha mycket information, information gällande vad som hände och 

diagnosens betydelse för deras liv (White, 2003). Patienter bör få information om vad som 

händer och vad sjukvårdspersonalen gör (Höglund et al. 2010). 

Det var viktigt att informera om läkemedel, om varför man ger det och eventuella 

biverkningar som kan komma av det. Här var det fler sjuksköterskor på akutmottagningen än 
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på ambulansen som ansåg att detta var viktigt att informera om. Tre sjuksköterskor på 

ambulansen och fyra sjuksköterskor på akutmottagningen ansåg att det var viktigt att 

informera om läkemedel. Det var ungefär lika många från respektive arbetsplats som ansåg 

detta och de utgjorde en stor del av den totala gruppen då sju av tio ansåg att det var viktigt.  

Samtliga sjuksköterskor på ambulansen ansåg att det var viktigt att informera om det som 

patienten frågade efter men bara en sjuksköterska på akutmottagningen ansåg detsamma. 

Vilket visar att i denna grupp var det viktigare vid ambulansen att lyssna på patientens frågor 

och informera om det som han eller hon frågade efter. Totalt sex av tio sjuksköterskor ansåg 

att detta var viktigt. I tidigare studie har det framkommit från patienter och sjuksköterskor att 

det var viktigt att sjuksköterskan lyssnade på patientens bekymmer och svarade på frågor som 

patienten ställde (Constance et al. 2009). I en studie sökte män information från 

sjuksköterskor och ställde frågor om sitt tillstånd och om vården som de mottog. De ställde 

frågor om medicinsk apparatur som monitorer för att undvika ställa direkta frågor om sitt 

tillstånd (White, 2003) I en studie  (Ågård et al. 2005) framkom att många patienter hade 

obesvarade frågor. De ansåg att det inte var tillfälle att ställa frågor då de förstod att 

personalen hade ett stressigt och krävande arbete och de ville inte ta upp deras tid ifall att 

deras fråga skulle anses som något som inte var viktigt. På akutmottagningen har det 

framkommit att äldre patienter vill erhålla komplett information om sitt tillstånd och även ha 

svar på de frågor som de ställt (Nerney et al. 2001). 

Flera sjuksköterskor på akutmottagningen än på ambulansen ansåg att det var viktigt att 

informera om vad smärtan kunde bero på och eventuella differentialdiagnoser till tillståndet, 

där det var tre stycken som ansåg detta mot ambulansen där två sjuksköterskor talade om det. 

Totalt fem av tio ansåg att detta var viktigt. I en studie har det framkommit att patienter ville 

ha information om vad som orsakat smärtan. Att få beskedet att smärtan ej var relaterad till 

hjärtat räckte inte, de ville veta vad orsaken (Ågård et al. 2005). 

När de talade om att det var viktigt att tänka på att lugna patienten i det här tillståndet var det 

lika många från vardera arbetsplatsen som ansåg det. Tre sjuksköterskor på ambulansen och 

tre sjuksköterskor på akutmottagningen ansåg att det var viktigt att tänka på. Stress ökar 

adrenalinnivåerna i kroppen via autonoma nervsystemet som aktiveras, det då sker en 

adrenalinutsöndring från binjuremärgen, vilket i sin tur ökar hjärtarbetet som då om det blir 

för stor belastning på hjärtmuskeln kan utlösa bröstsmärta (Sand et al. 2004). Det är viktigt att 

som sjuksköterska skapa en omgivning som gör att patienten slappnar av. Ett lugnt 

uppträdande kan lugna patienten och få honom eller henne att känna sig trygg, då patienten 
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ser den lugna sjuksköterskan som erfaren och van. Smärta och ångest kan bli stressfaktorer 

vilket ökar arbetsbelastningen hos hjärtat (Almås, 2006). 

Två sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att tänka på att inte ge så mycket information när 

man har en smärtpåverkad patient. En från ambulansen och en från akutmottagningen. En 

sjuksköterska på ambulansen ansåg också att det var viktigt att tänka på att inte informera så 

mycket när man har en patient som är medvetandepåverkad. För att kunna hantera en situation 

som uppstår måste sjuksköterskan förstå den och för att kunna göra det måste hon ha en 

klinisk blick (Kristoffersen et al. 2005). I tidigare studie har det framkommit att 

sjuksköterskor anser att patienter inte kunde ta in mycket information när de kommer in med 

en akut hjärtinfarkt och att de fick ta informationen i ett senare skede (Höglund et al. 2010).  

Tre sjuksköterskor på ambulansen ansåg att det var viktigt att tänka på att man skulle hålla sig 

till den viktiga och väsentliga informationen för den patienten som man har. Detta var en åsikt 

som ej framkom från någon på akutmottagningen utan endast ifrån sjuksköterskorna på 

ambulansen. I en tidigare studie ansåg sjuksköterskor att det var viktigt att patienter fick 

relevant information (Constance et al. 2009). I en annan studie framkom det att det var viktigt 

att patienten fick fortlöpande adekvat information (Kihlgren et al. 2005). Det är viktigt att 

sjuksköterskan ger information som är anpassad till patienten och till den situation som råder 

(Kristoffersen et al. 2005) 

Att det var viktigt att tänka på att informera så mycket som möjligt och att hålla patienten 

uppdaterad var något som framkom från två sjuksköterskor på akutmottagningen. Detta 

framkom inte från någon av sjuksköterskorna på ambulansen. Det var viktigt att patienter fick 

kontinuerlig information från sjuksköterskan under behandlingen (Wiman et al. 2007). Både 

patienterna och sjuksköterskorna tyckte det var viktigt att sjuksköterskan gav frekventa 

uppdateringar om vad som händer (Constance et al. 2009). I en studie har de kommit fram till 

det som påverkade hur tillfredställelsen hos patienterna blev vilket var vilken förmåga 

personalen hade att kommunicera med patienter och hur deras attityd var. Tillfredställelsen 

påverkades av hur mycket information och förklaringar som framfördes (Taylor et al. 2004). 

 

4.3 Metoddiskussion 

Till denna studie valde författarna att genomföra intervjuer för att få fram sjuksköterskornas 

subjektiva syn och åsikt på det som författarna ämnade belysa med studien. Studien kunde ej 
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genomförts som litteraturstudie då det ej finns tidigare studier gjorda inom detta område. Om 

studien genomförts på kvantitativt sätt eller med enkäter kanske inte svaren blivit på lika sätt 

då författarna i intervjuerna kunde styra dess gång och hjälpa sjuksköterskorna förstå vad som 

menades med frågorna. Författarna hade även möjlighet att ställa följdfrågor och be 

sjuksköterskorna att utveckla sina svar, vilket ej hade setts möjligt vid kvantitativ design. 

Undersökningsgruppens könsfördelning mellan arbetsplatserna blev 100 % män på 

ambulansen och 100 % kvinnor på akutmottagningen vilket kan ha påverkat studiens resultat. 

Det hade enligt författarna varit intressant att haft med fler män på akutmottagningen och fler 

kvinnor på ambulansen, detta för att se ifall det var någon skillnad mellan hur män och 

kvinnor på respektive arbetsplats tänker kring information till patienter med akuta 

bröstsmärtor. De sjuksköterskor som involverades i studien hade mellan fem och över tjugo 

års erfarenhet inom sjukvården vilket författarna ansåg vara positivt då det ytterligare 

förstärkte trovärdigheten i studien då de med all förmodan träffat på denna patientkategori i 

det yrkesverksamma livet. Vidare var åldern på sjuksköterskorna mellan 30 och 51 år vilket 

gav ett stort spann vilket bättre kunde belysa en större del av ålderskategorierna inom 

verksamheten. Antalet sjuksköterskor inkluderade i studien var tio stycken vilket författarna 

ansåg vara ett tillräckligt stort antal informanter då studiens syfte var att lyfta fram deras 

individuella åsikter och inte få fram generella åsikter för de yrkeskårer som involverats i 

denna studie. Trost (2005) menar att man bör begränsa sig till ett litet antal intervjuer och få 

är att föredra. Många intervjuer gör materialet ohanterligt och man missar lätt det som skiljer 

eller förenar informanterna. 

En av intervjuerna skedde i sjuksköterskans hem vilket kan vara till nackdel då det kan finnas 

störningsmoment under själva intervjun. I detta fall var det inga störningsmoment som 

uppfattades av författarna vid genomförandet av intervjun men sjuksköterskans svar kan ha 

påverkats av miljön. Enligt Trost (2005) är intervjuer utförda i hemmet ej att rekommendera 

på grund av att hemmet ej är lugnt nog. 

Ljudupptagningar skedde under intervjuerna vilket kan ha påverkat hur sjuksköterskorna 

svarade på frågorna som ställdes. Författarna ansåg att det fanns en risk att sjuksköterskorna 

kunde ha blivit nervösa av att intervjun spelats in. Författarna ansåg att ljudupptagningen 

höjde studiens trovärdighet och då ingen del av intervjuerna och sjuksköterskornas svar 

förvrängdes. Det gav även författarna möjlighet att koncentrera sig mer på intervjun och vad 

sjuksköterskan sade och därmed ställa adekvata följdfrågor till det som togs upp vilket stöds 
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av Trost (2005). Ljudupptagningarna gjordes av författarna med en mobiltelefon med 

ljudupptagningsfunktion vilket kan ha påverkat studien då det kan finnas tvivel på 

ljudkvalitén i upptagningarna. Författarna testade ljudkvaliteten innan intervjuerna 

genomfördes, vilket de ansåg var bra vilket höjer studiens reliabilitet. Muntlig information 

gavs om studiens syfte till sjuksköterskorna vid intervjutillfället. En mer detaljerad 

information skickades ut via mail efter intervjuns avslutande. Författarna ville få 

sjuksköterskornas direkta tanke på det som frågades. Om informationsbrevet skickats ut 

tidigare hade sjuksköterskorna fått mer tid till att förbereda sig vilket kan ha resulterat i längre 

och mer utförliga svar. Om betänketiden blivit för lång kan de blivit nervösa och därför inte 

svarat med egna ord. 

Analysmetoden av Graneheim & Lundman (2004) anser författarna är en bra analysmetod då 

den hjälpte att ta ut det viktiga i materialet och få fram det som verkligen sades. Det hjälpte 

även författarna att få ner det insamlade materialet till en hanterbar storlek vilket underlättade 

bearbetningen och kategoriseringen. Denna systematiska bearbetning av materialet ökar 

studiens trovärdighet. 

Författarna anser sig tagit hänsyn till de etiska problem som kan uppstått då de valde att 

presentera informationen från intervjuerna anonymt samt att all data som insamlades 

förvarades på en säker plats och att inspelningar och transkriberingarna kommer att förstöras 

efter studiens godkännande. Samt att sjuksköterskorna ges möjlighet att dra tillbaka sitt 

medgivande. 

Författarna tror att studien kan genomföras av andra genom användandet av den design, 

metod och tillvägagångssätt som används i denna studie. 

4.4 Allmändiskussion 

Många söker sjukvård för akuta bröstsmärtor och det kan bero på många olika faktorer. 

Samhällets krav på individen ökar hela tiden vilket ökar stressen i samhället och stress är en 

påverkande och ibland utlösande faktor för bröstsmärta (Sand et al. 2004).  

Sjuksköterskorna på ambulansen var eniga om att det var viktigt att informera om det som 

patienten frågar efter. Det kan enligt författarna vara vanskligt då patienten i situationen kan 

vara i chock och då ej kapabel att förstå vad som händer och sker vilket gör honom eller 

henne oförmögen att ställa frågor om vården som ges. Information är viktigt för att patienten 

ska vara i stånd till att medverka till sin vård och det kan i detta läge glömmas bort om då inte 



21 

 

patienten ställer frågor. Det är enligt ICN (2006) av stor vikt att sjuksköterskan ger 

information för att patienten ska kunna samtycka till sin vård. I detta fall är det enligt 

författarna viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam och kan informera om det som den tror 

att patienten vill veta, utan att patienten utrycker det i ord. Det är viktigt att sjuksköterskan tar 

fram och utvecklar den kliniska blick som hon eller han besitter (Kristoffersen et al. 2005). 

Sjuksköterskan möter på en stor del mycket smärtpåverkade patienter när man talar om 

bröstsmärtepatienter. De är ofta så påverkade av sin smärta att de inte kan ta emot 

informationen som sjuksköterskan ger. Då är det viktigt att som sjuksköterska kunna läsa av 

patienten och få en bild av honom eller henne och genom detta veta hur man ska begränsa sig 

i informationen. 

När sjuksköterskan informerar om läkemedel och det som händer och ska hända, ställs det 

stora krav på honom eller henne att ha en stor kunnighet inom behandling, både i ambulansen, 

inom akutmottagningen och efter, om läkemedel och dess eventuella biverkningar, om ny 

forskning och nya riktlinjer samt behandlingar som finns och att hålla sig uppdaterad. 

Författarna har kännedom om att ambulansen har en utbildningsdag varje år för att hålla sig 

ajour med det som förändras och är nytt som riktlinjer, behandlingar. Författarna har dock 

ingen kännedom om läget på akutmottagningen men har förhoppningar om att det är liknade 

så att sjuksköterskorna där har möjlighet att hålla sig uppdaterad med vad som händer. 

När sjuksköterskorna informerar om vad smärtan kan bero på och differentialdiagnoser till 

tillståndet är det enligt författarna viktigt att hon är kunnig inom området, då patienten kan ha 

mycket frågor som hon eller han vill ha svar på, och vara öppen för alla möjliga alternativ och 

inte låsa sig fast vid en diagnos även ifall det kan se klart ut. En av sjuksköterskorna som 

författarna intervjuade tog upp riskerna med detta. ”jag har varit med när man tagit ett ekg 

och så har det sett jättebra ut och sen informerar man att det var troligtvis inte från hjärtat 

och sedan ändrar sig ekgbilden efter flera timmar. Och då har man ju lugnat patienten och 

sagt att det inte varit hjärtat och då kan ju patienten bli upprörd och ledsen. Så man får ju 

informera om att ekgbilden ser bra ut just nu men att man måste ta prover och så där för att 

kunna utesluta hjärtinfarkt helt” (Sjuksköterska 5). 

Något som författarna inte föreställt sig var hur sjuksköterskorna på de båda arbetsplatserna 

tog upp liknande åsikter och tryckte på samma teorier. Författarna trodde att de skulle haft 

mer skilda åsikter än vad som visade sig i studien. 
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4. Framtida forskning 

Det har ej gjorts annan studie eller forskning inom detta område vilket öppnar en stor 

möjlighet för vidare forskning inom området. De studier som finns är genomförda på 

patienters åsikter inte på sjuksköterskor. Författarna har ej heller hittat studier genomförda på 

ambulansen, det som finns är gjorda inom akutmottagningar. En möjlig undersökning som 

kan genomföras är vad som sägs i ambulansen eller akutmottagningen till dessa patienter, en 

observationsstudie där forskarna följer med och lyssnar och eventuellt spelar in 

konversationer mellan sjuksköterskor och patienter för att utröna vad som egentligen sägs då 

författarna anser att det är en stor skillnad mellan vad som sköterskorna vill säga och det som 

sägs. En annan möjlighet är att använda sig av ett större urval, denna studie borde då vara av 

kvantitativt karaktär då det blir ett stort urval av personer. I en sådan studie kan man använda 

sig av enkäter baserade på det som framkommit i denna studie för att undersöka ifall det är 

fler som anser samma sak som det som sjuksköterskorna i denna studie framhållit vilket kan 

öka trovärdigheten för denna studie.  

6. Förslag till åtgärder 

Utforma riktlinjer för givande av information till patienter för sjuksköterskor inom 

ambulansen och på akutmottagningen om akuta bröstsmärtor och vad som är viktigt att tänka 

på och informera om. En möjlighet vore att lägga in ett informationsutbildningstillfälle på 

ambulansens introduktionsutbildning för nya sjuksköterskor och på akutmottagningen på 

deras inskolning. En möjlighet att ge personalen feedback på deras arbete vore att lämna ut ett 

frågeformulär till alla som sökt sjukvård på grund av bröstsmärta om hur de ansåg att 

informationen var på ambulansen eller på akutmottagningen vilket de kan få fylla i innan de 

skrivs ut ifrån sjukhuset.  
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