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Sammanfattning    

 

I den prehospitala vårdkedjan är ambulansen en viktig del. Det är ambulansens uppgift 

att identifiera och åtgärda vårdbehov hos den hjälpsökande. Detta görs utifrån en 

larmoperatörs bedömning, och efter detta med hjälp av given prioriteringsgrad ta sig till 

patienten på ett så trafiksäkert sätt som möjligt till patienten, för att inleda ett vårdande 

möte. De allvarligaste patienttillstånd är det som bedöms vara prioritet 1 av 

larmoperatör och är den typ av larm som har högst potential att påverkan 

ambulanssjuksköterskan på ett negativt sätt. Prioritet 1 larm är ett vardagligt fenomen 

för ambulanssjuksköterskan som utgör en källa till stress. Forskning om 

ambulanssjuksköterskans erfarenheter kring prioritet 1 saknas. Därför är studiens syfte 

att undersöka ambulanssjuksköterskans erfarenheter av att erhålla och genomföra 

prioritet 1 larm. En kvalitativ intervjustudie med en tematisk innehållsanalys 

genomfördes. Nio ambulanssjuksköterskor med erfarenhet från yrket rekryterades. 

Utifrån informanternas erfarenhet framträdde resultatet till två teman med fem subteman 

vardera. Temana var kontroll och kaos. Författarna identifierade fem subteman som 

tillsammans utgjorde stommen till upplevelsen av kontroll. Även fem subteman 

påvisades som källor till upplevelse av kaos. Upplevelsen av kontroll framkom som en 

viktig komponent för att motverka stress och hantera en oförutsägbar miljö. Kontroll är 

en viktig beståndsdel för ett vårdande som är hållbart över tid. Åtgärder som kan ligga 

till grund för kontroll, och i förlängningen ett hållbart vårdande över tid, är utbildningar 

och strukturerade arbetssätt.  

 

 

Nyckelord: Prio 1 larm, kontroll, kaos, erfarenhet, eftersamtal, ovana, kollega 
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INLEDNING 

Utvecklingen inom Svensk ambulanssjukvård på senare år, inte minst införandet av 

sjuksköterskor som en del av ambulansbesättningen, har medfört nya möjligheter till 

avancerad vård och behandling (Suserud & Haljamäe 1999). Samtidigt medför detta att 

ökade krav ställs på ambulansverksamheten och de sjuksköterskor som verkar däri 

(Lindström, Bohm & Kurland 2015; Suserud 2005). Att som ambulanssjuksköterska 

ständigt förväntas vara tillgänglig är behäftat med en mängd utmaningar och krav, såväl 

yttre omständigheter såsom bristande kommunikation liksom inre omständigheter 

såsom höga känslomässiga krav kan leda till ett slitage på ork och kapacitet, och i 

förlängningen påverka dennes förmåga att tillhandahålla en god och säker vård på ett 

negativt sätt (van der Ploeg & Kleber 2003). En viktig del i ambulanssjuksköterskans 

arbete är att erhålla och genomföra akuta vårduppdrag, där akuta livshotande tillstånd 

anses föreligga, så kallade prioritet 1 larm. Kunskap om ambulanssjuksköterskans 

erfarenheter av att erhålla prioritet 1 larm kan öka förståelsen för de utmaningar och 

krav som denne kan tänkas ställas inför, och bidra till att utveckla en evidensbaserad 

vård, och ett vårdande, som är hållbart över tid. Denna studie kommer hädanefter 

benämna sjuksköterska som tjänstgör i ambulans för ambulanssjuksköterska, oavsett om 

denne har en specialistutbildning eller ej. 

 

 

BAKGRUND  

Den prehospitala vårdkedjan 

 

Den prehospitala vårdkedjan innefattar allt från telefonsamtalet till sjukvårdsrådgivning 

eller larmcentral, till dess att den nödställde anträtt en vårdinrättning. Den första 

huvudsakliga delen i kedjan är telefonkontakten med sjukvårdsrådgivning eller 

larmcentral. Dessa kan bistå med både information och råd kring ett upplevt vårdbehov, 

hänvisa den vårdsökande till lämplig vårdinrättning (Svendsen & Wireklint Sundström 

2009, s. 79). Samt att bedöma och prioritera vårdbehov samt tilldela resurser för att 

möta upp dessa behov (Stålhandske 2009).  

 

Den andra delen i vårdkedjan består av ambulansbesättningen, vars huvudsakliga 

uppgift är att identifiera och åtgärda vårdbehov, samt om patientens tillstånd kräver det, 

tillse att denne kommer en vårdinrättning som kan tillse de vårdbehov som kvarstår 

(Jonsson 2009, ss. 91-95).  

 

Larmoperatörens telefonbedömning 

 

Larmcentralen innehar huvudansvaret vad gäller bedömning av huruvida vilket 

vårdbehov föreligger, vilka resurser som ska fördelas för att möta upp behovet samt hur 

resurstilldelningen skall prioriteras. Den faktiska bedömningen genomförs av en 
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larmoperatör, med hjälp av ett särskilt beslutstöd kallat Medicinskt index (SOS Alarm 

2017) och de symtom och omständigheter som delges under samtalet.  

 

Larmoperatörens bedömning genererar en prioritet på en tregradig skala som är reglerat 

av Socialstyrelsens författning om ambulanssjukvård (SOSFS 2009:10). Fokus för 

denna studie är prioritetsgrad 1, vilket innebär akuta livshotande symtom eller 

olycksfall. I dessa fall tilldelas uppdraget närmsta tillgängliga ambulans oavsett det 

aktuella beredskapsläget i närområdet, ett sådant uppdrag kan vanligtvis inte avbrytas 

för ett annat uppdrag. 

 

Träffsäkerheten i denna bedömning försvåras dock av de förutsättningar som 

larmoperatören verkar i. Larmoperatören kan enbart förlita sig på information som 

delgivits över telefon, vilket kan medföra att viktiga aspekter kring den aktuella 

situationen missas, till exempel patientens utseende eller den faktiska miljön kring 

denne. Tillgång till denna information skulle möjligen kunnat förändra såväl bedömning 

av allvarlighetsgrad liksom ökat kvalitén och säkerheten av den utskickade 

informationen till ambulanssjuksköterskan (Forslund, Kihlgren & Kihlgren 2004). 

 

Det vårdande mötet 

 

Efter att larmoperatören gjort sin bedömning och prioritering av det aktuella fallet 

skickas insamlad information ut till lämplig resurs för fortsatt handläggning, i de högre 

graderna där tillsyn eller vård av medicinsk personal anses behövas är detta vanligen en 

ambulansenhet. Det konkreta arbetsflödet följer vanligtvis en prehospital handlingsplan 

såsom beskrivs av Hagiwara och Wireklint Sundström (2009, ss. 118-119). Utifrån 

erhållen information och delgiven prioritetsgrad avreser ambulanssjuksköterskan, på ett 

för uppdraget och rådande omständigheter lämpligt körsätt, till platsen där den eller de 

individer som angetts vara i behov av hjälp befinner sig.  

 

Enligt 11. Kap 11§ i trafikförordningen (1998:1276) får ambulanssjuksköterskan bryta 

mot förordningar och trafikregler som inte särskilt gäller dem, i de fall där akuta 

livshotande tillstånd eller olycksfall bedöms föreligga, givet att särskild försiktighet 

iakttas och omständigheterna kräver det. 

 

Väl på plats tar det vårdande mötet vid, i vilket ambulanssjuksköterskan fokuserar sig 

på att etablera en vårdande relation med patienten. Ett vårdmöte kan variera i tid, från 

korta stunder till månader och år (Dahlberg & Segersten 2010, ss.190-193), det som är 

typiskt för ambulanssjukvården är att tiden för att skapa en vårdrelation med patienten 

är begränsad (Ahl et. al. 2005). I det vårdande mötet strävar ambulanssjuksköterskan 

efter att bortse från förutfattade meningar såsom deras privata, liksom andras åsikter 

(Holmberg, Wahlberg, Fagerberg & Forslund 2015). Att finnas tillgänglig som en 

medmänniska, liksom att involvera patienten i dennes vård är andra viktiga aspekter på 

det vårdande mötet. Detta sammantaget strävar efter att skapa en vårdande miljö, som 

ger såväl patient som närstående en möjlighet att känna sig trygga, lugna och delaktiga 

(Ylinkangas 2012, s. 275). Meningsskiljaktigheter kring vilket vårdbehov som råder 
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liksom vilka åtgärder som bäst är lämpade för situationen, såväl inom vårdteamet 

liksom med patienten, kan dock försvåra dessa ambitioner (Sandman & Nordmark 

2006).  

 

Om behovet av vård inte kan tillgodoses på plats får ambulanssjuksköterskan ta 

ställning till vilken form av vårdinstans som bäst kan hjälpa patienten, exempelvis 

vårdcentral eller akutmottagning (Jonsson 2009, s. 95). Beroende på den bedömda 

allvarlighetsgraden på patientens problem och vårdbehov genomförs därefter transport 

till mottagande vårdinstans, på ett körsätt som bedöms lämpligt för situationen. 

Alarmeringsverksamheten och ambulansverksamheten i Sverige har upplevt en 

successiv ökning i efterfrågan på vård (SOS Alarm 2013) vilket ytterligare försvårats av 

de neddragningar som genomförts inom vården (Forslund, Kihlgren & Kihlgren 2004). 

Likaså ökar antalet utskickade uppdrag från larmcentralerna, då särskilt de som klassas 

som prioritet 1 och 2, vilket bland annat uppmärksammats i en granskning av 

Riksrevisionen (2012, s. 39).  

 

Stress inom ambulanssjukvård 

  

Att arbeta inom ambulansverksamheten kan medföra ett antal risker och problem för 

ambulanssjuksköterskan (Courtney, Francis & Paxton 2013). Stress och ambulansarbete 

kan gå hand i hand, arbete inom denna typ av verksamhet innebär att ställas inför 

potentiella och reella allvarliga händelser. Det är en verksamhet som till sin natur är 

präglad av ovisshet, stress och stundtals höga krav på prestation, ibland under 

omständigheter som kan vara ogynnsamma eller direkt farliga för 

ambulanssjuksköterskans fysiska säkerhet och överlevnad (Avraham, Goldblatt & Yafe 

2014; Becker, Zaloshnja, Levick, Li & Miller 2003; Maguire, Hunting, Smith & Levick 

2002; Reuter & Camba 2017). Forskarvärlden har internationellt visat ett allt större 

intresse för denna aspekt, inte minst tack vare en ökad hotbild gentemot den 

prehospitala verksamheten, och därmed ett ökat krav på beredskap, som vapenrelaterade 

brott och terrordåd presenterar (Cole & Connell 2012, s. 10).  

 

Internationellt har forskarsamfundet undersökt vårdpersonal som är verksamma inom 

ambulanssjukvårdens upplevelser av framför allt kritiska händelser; en händelse som 

orsakar ovanligt starka känslomässiga reaktioner vilket riskerar påverka deras förmåga 

att delge vård (Mitchell 1983). Ovissheten om vilket skick patienten kommer befinna 

sig i, liksom hur den omedelbara miljön kring patienten kommer vara kan innebära ett 

stresspåslag. Forskning har påvisat ett tilltagande och bestående problem avseende 

stress och risk för utveckling av såväl kontraproduktiva copingstrategier som direkta 

effekter av långvarig exponering (Gallager & McGilloway 2008; Holland 2011). 

Arbetsmiljön och de förutsättningar som den ambulansverksamheten bedrivs i har visats 

ha en bidragande orsak, med skiftarbete, bristande återhämtning och en hög 

arbetsbelastning vilket i slutändan riskerar leda till utveckling av såväl utbrändhet som 

posttraumatiska stressyndrom (Alexander & Klein 2001; Vallières, Azaiez, Moreau, 

LeBlanc & Morin 2014). Likaså är de krav som ställs på ambulanssjuksköterskan, såväl 

egna grundade i professionella ideal, liksom förväntningar från kollegor, patienter och 
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samhället, en källa till konflikt och oro (Sandman & Nordmark 2006). Förekomsten av 

hot och faktiska våldshandlingar bidrar även det till att tära på ambulanssjuksköterskans 

ork och hälsa. (Gascon et. al. 2012, s. 3124; Bernaldo-De-Quirós, Piccini, Gomez & 

Cerdeira 2015) Exponeringen för stress och traumatiska händelser påverkar inte enbart 

den enskilde ambulanssjuksköterskan, det kan medföra utvecklandet av en 

känslomässig frånvaro och distansering vilket den enskilde kan ha svårt att släppa, detta 

drabbar i sin tur samspelet med och relationen till såväl närstående som bekanta 

(Regehr, Goldberg & Hughes 2002).  

 

Interventioner för att stävja utvecklingen har prövats i varierande grad och omfattning, 

från utveckling och införande av strukturerat debriefing till kamratstödjande (Creamer 

et. al. 2012), internationellt har det även försökts med ett mer proaktivt förebyggande av 

utveckling av stress och dissociativa störningar såsom emotionell avtrubbning och 

försämrad rumsmedvetenhet (Essar, Palgi, Saar & Ben-Ezra 2010).  

 

Likaså har man ur ett svenskt perspektiv varit intresserad av att undersöka effekten av 

stress hos ambulanssjuksköterskan, både ur ett fysiologiskt och psykologiskt perspektiv, 

från mätande av puls under ett arbetspass (Karlsson, Niemelä & Jonsson 2011) till 

copingstrategier vid upplevelse av traumatiska händelser (Jonsson & Segesten 2004). 

 

Detta sammantaget är onekligen ett område som är högaktuellt, inte minst då det kan 

leda till såväl sjukskrivning som rena karriärbyten, vilket får anses som ett 

samhällsekonomiskt liksom resursmässigt slöseri. En av de komponenter som bidrar till 

utmaningen med att vara verksam inom ambulanssjukvård, och även en källa till 

ovisshet och potentiell stress; prioritet 1 larm, är dock ett område som forskarsamfundet 

inte undersökt i någon större del. Framförallt saknas riktad forskning kring 

ambulanssjuksköterskans erfarenheter kring att erhålla och genomföra prioritet 1 larm. 
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PROBLEMFORMULERING 

I ambulanssjuksköterskans vardagliga arbete ingår det hantera prioritet 1 larm. Detta 

innebär att ambulanssjuksköterska dagligen i sitt arbete verkar i en oförutsägbar miljö 

vilket kan leda till stress. Långvarig stress riskerar att medföra ohälsa, vilket i sin tur 

leder till att ambulanssjuksköterskan kan få svårigheter att klarar av sitt arbete.  

 

Inga studier har identifierats vad det gäller ambulanssjuksköterskans erfarenheter av att 

erhålla och genomföra prioritet 1 larm. Därför är studiens ambition att bidra med ökad 

kunskap och förståelse om ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att erhålla och 

genomföra prioritet 1 larm. 

 

Detta är angeläget eftersom ytterligare kunskap beträffande ambulanssjuksköterskor 

erfarenheter av prioritet 1 larm kan bidra till att stärka ett hållbart vårdarbete över tid. 

 

SYFTE 

Studiens syfte är att undersöka ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att erhålla och 

genomföra prioritet 1 larm. 

 

METOD 

Ansats 

 

För att uppnå studiens syfte genomfördes en kvalitativ intervjustudie, med 

semistrukturerade frågor. Denna ansats lämpar sig väl när fokus är att förstå individers 

livsvärld och utveckla mening ur deras erfarenheter (Kvale, Brinkmann & Torhell 2014, 

s. 17). En tematisk analys genomfördes av det insamlade materialet, vilket ses som en 

lämplig metod för forskningsfrågor som tidigare bara undersökts i begränsad omfattning 

(Braun & Clarke 2006) 

 

Informanter 

 

Författarna valde att rekrytera informanter från två ambulansdistrikt inom Sveriges 

västra regioner, då dessa låg inom geografiskt rimlig distans. Inklusionskriterierna för 

ett deltagande var att informanten var sjuksköterska och jobbade inom 

ambulanssjukvården.  

 

Ett bekvämlighetsurval (Polit & Beck 2012, s. 516) tillämpades i vilket de som 

uppfyllde inklusionskriterierna och var positiva till att deltaga rekryterades till studien. 

Det efterfrågades en variation på såväl kön, ålder, utbildningsgrader samt 

arbetslivserfarenhet som ambulanssjuksköterska, för att få ett varierat och representativt 

urval. Författarna avslutade rekryteringsprocessen när tio medgivanden om deltagande 
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hade erhållits. Av dessa tio valde sedermera en informant att avstå från deltagande på 

grund av tidsbrist. 

 

Informanterna bestod av två män och sju kvinnor, medianvärdet på informanternas ålder 

var 46 år och medianvärdet för antal tjänstgöringsår som sjuksköterska inom 

ambulanssjukvården var 9 år. Insamlad demografisk data presenteras i tabell 1; 

 

Tabell 1. Demografisk data 

Informant Kön Ålder 
Antal 

tjänstgöringsår 

Antal 

Specialistsjuksköterskeutbildningar 

     

A Kvinna 53 2 1 

B Kvinna 46 17 2 

C Kvinna 42 13 1 

D Man 43 9 1 

E Man 55 24 1 

F Kvinna 53 17 2 

G Kvinna 43 7 1 

H Kvinna 49 9 1 

I Kvinna 43 6 2 
     

 

 

Datainsamling 

 

Ansvariga verksamhetschefer blev kontaktade per telefon och mail angående studiens 

syfte och upplägg. Efter att de gett sitt skriftliga godkännande till studien (Bilaga 1) 

kontaktades aktuella stationschefer eller motsvarande, för att få kontaktuppgifter till 

möjliga informanter.  

 

Totalt erhölls kontaktuppgifter till 30 möjliga informanter, författarna skickade ut 

intresseförfrågan samt forskningspersonsinformation (Bilaga 2) till samtliga per mail, 

av dessa erhölls respons från tio. 

 

Samtliga informanter gavs möjlighet att bestämma tid och plats för intervju, samtliga 

valde att genomföra den på sina respektive stationer under tidsintervallet för skiftbyte. 

 

Innan själva intervjuarbetet inleddes diskuterades författarna igenom respektives 

förförståelse kring området för att medvetandegöra den, förhoppningen var därmed att 

förhindra en omedveten styrning av intervjun till områden som bättre stämde överens 

med förförståelsen, och därmed skulle riskera studiens trovärdighet (Malterud 2014, ss. 

48-50). 

 

Författarna delade därefter upp informanterna sinsemellan, och genomförde sedan 

intervjuerna enskilt med respektive informant. Den totala intervjutiden uppgick till 7 
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timmar och 24 minuter, med en variation mellan 35-52 minuter per intervju. Under 

intervjuerna användes en intervjuguide som inkluderade ett antal öppna frågor, för att 

säkerställa att studiens syfte skulle uppnås (Bilaga 3). Uppföljande frågor såsom ”kan 

du berätta mer?” ”Vad menar du med…?” användes för att tydliggöra och få ytterligare 

information kring erfarenheter som informanterna gav.  

 

Intervjuguiden prövades i en pilotintervju för att säkerställa att den uppfyllde sin 

funktion på ett adekvat sätt. Materialet från denna intervju bedömdes så pass värdefullt 

och relevant gentemot studiens syfte, att författarna valde att inkludera det i den faktiska 

studien. 

 

Dataanalys 

 

Analysarbetet genomfördes utifrån Braun och Clarkes beskrivning av den tematiska 

analysens sex faser (2006); 

 

Den första fasen i analysen syftade till att bekanta sig med insamlad data. Detta skedde 

genom att de transkriberade intervjuerna lästes ordagrant och vid upprepade tillfällen. 

Initiala idéer kring materialet skrevs ner som stöd för det fortsatta analysarbetet. 

 

Nästa fas var att utifrån den transkriberade texten identifiera, utifrån syftet med studien, 

relevanta meningsbärande enheter som sedan kodades. Därefter påbörjades en första 

kodningsprocess, meningsbärande enheter som ansågs intressanta lyftes ut och tillskrevs 

en första kod som beskrev essensen av den enskilda meningsbärande enheten. 

 

När all data granskats och den första kodningsprocessen bedömdes klar inleddes den 

tredje fasen i analysarbetet, att söka efter möjliga teman. Författarna identifierade de 

koder som ansågs höra samman och grupperade ihop dem till teman. 

 

Under den fjärde fasen granskade författarna de identifierade temana, för att se ifall 

dessa verkligen fungerade i relation till de inkluderade meningsbärande enheterna, men 

också i relation till det totala materialet.  

 

Vid den femte fasen genomförde författarna en ytterligare analys av respektive 

identifierat tema, för att förfina och definiera dessa, och därmed säkerställa att de 

presenterade essensen av de specifika meningsbärande enheterna och tillhörande 

koderna som ingick däri. Även relationen och hierarkin mellan respektive tema, liksom 

deras relation till det totala insamlade materialet granskades. 

 

Slutligen vid den sjätte fasen sammanställdes analysen, i vilket författarna åter 

granskade de utvalda meningsbärande enheterna, och valde ut citat som illustrerade 

fastställda teman och subteman.  

 

Ett exempel på den tematiska analysprocessen kan ses i Tabell 2, den meningsbärande 

enheten har modifierats för att säkerställa avidentifiering av informanten;  
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Tabell 2. Exempel på tematisk analysprocess 

Meningsbärande enhet Kod Subtema tema 
 

Utifrån min erfarenhet så är en god 

förberedelse viktig…det ger en trygghet 

för mig och det blir framför allt roligare 

jobb på jobbet om jag är väl förberedd 

Förberedelse ger 

arbetsglädje 
Förberedelse Kontroll 

 

 

 

Etiska överväganden 

 

I enlighet med Helsingforsdeklarationen (World Medical Association 2013) samt Lagen 

om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) skall all forskning 

som genomförs på människor godkännas. Då studien genomfördes som examensarbete 

på avancerad nivå vid Högskolan i Borås, krävdes enligt etikprövningslagen (SFS 

2003:460) ingen prövning hos forskningsetiska granskningsnämnden.  

 

Efter att ansvarig handledare godkänt studiens upplägg och syfte erhölls även ett 

skriftligt godkännande från berörda verksamhetschefer. Studien genomfördes enligt de 

etiska krav som fastställts under Codex (2017) beträffande informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Samtliga informanter 

kontaktades först per mail, då information om studiens syfte och upplägg presenterades, 

att ett deltagande var frivilligt och att de kunde avsluta sin medverkan närhelst de 

önskade utan att behöva ange något motiv. Även att all insamlad information skulle 

behandlas konfidentiellt och inte ges ut till obehöriga, och att informationen endast 

skulle användas för det fastställda forskningsändamålet.  

 

För att säkerställa att informanterna tagit del av, och var medvetna om sina rättigheter 

samt studiens syfte och upplägg, samt ge utrymme för eventuella frågor och 

funderingar, gick författarna igenom informationsbrevet med informanterna på tu man 

hand, och erhöll då även ett skriftligt medgivande om att delta i studien innan den 

faktiska intervjun startade.  

 

Att delta i vetenskapliga studier kan ibland vara betingat med risk för den enskilde 

deltagaren. En möjlig risk med att deltaga i den aktuella studien bedömdes vara att 

känna obehag över själva intervjusituationen (Malterud 2014, ss. 239-240), författarna 

bedömde dock att nyttan med studien övervägde risken. 
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RESULTAT 

Två huvudteman identifierades efter den genomförda tematiska analysen; Kontroll och 

Kaos, med fem subteman vardera. Respektive teman och subtemans relation till 

varandra illustreras i figur 1; 

 

 
Figur 1. Tematisk karta 

 

Kontroll 

Kontroll erfors vara en central erfarenhet som identifierades i den tematiska analysen, 

informanterna erfor att det stärkte dom i sin yrkesutövning, liksom ett mål och verktyg 

för att hantera en kaotisk miljö. De identifierade undertemana bidrog till att både uppnå 

och bibehålla kontroll, men även förstärka varandra, vilket illustreras i figur 1; 

 

Erfarenhet 

Att besitta erfarenhet är något som informanterna anger som en betydande källa till 

kontroll. Informanterna uttrycker att deras erfarenhet ger en trygghet i att hantera olika 

situationer och fatta beslut, liksom vilka rutiner och riktlinjer som gäller. Likaså uppger 

dom att erfarenhet ger insikt i de egna begränsningarna, och ge strategier att hantera 

stress. Med erfarenhet uppger informanterna att dom fått ökade möjligheter att lösa 

problem på plats hos patienten, här poängterades särskilt tidigare erfarenheter från andra 

arbetsplatser, där mer resurser finns tillgängliga. Informanterna uppger att dom 

utvecklat ett mer kritiskt förhållningssätt gentemot den delgivna information från 

larmcentralen jämfört med deras tidiga yrkesår, då de lärt sig att informationen om 

prioriteringsgrad sällan motsvarar verkligheten de möter på plats hos patienten.  

…dom flesta prio ett larmen är ju inte det när man kommer fram. 

( Informant C ) 
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Tack vare sin erfarenhet upplever informanterna sig ha fått större möjligheter att lyssna 

på det outtalade, och därmed bättre bedöma allvarlighetsgrader och behov. Erfarenheten 

spelar in på hur informanterna förbereder sig, de uppger att det med tiden skedde på ett 

omedvetet plan. De uttrycker att erfarenheten gett en större riskmedvetenhet, liksom ett 

lugn inför prioritet 1 larm. 

 

Inställning 

Informanternas anger att deras inställning till sitt arbete och yrkesroll var en källa till 

kontroll. Att vara mentalt inställd på att ett larm kan komma, liksom att det kan röra sig 

om ett allvarligare scenario, uppges vara ett par viktiga komponenter. Informanterna 

beskriver att de strävar efter att bibehålla ett lugn oavsett vilken typ av larm det kunde 

tänkas vara, och försöka säkerställa redan innan ankomst till patienten vad som 

förväntas av dem. Samtidigt uppger de vikten av att vara flexibel och försöka lösa 

situationer och problem som plötsligt kunde uppstå. 

Sen kan man ju bli helt…ståendes inför vissa grejer som, som 

överrumplar en. … men då får man ju lösa det då. 

( Informant A ) 

De vidhåller att allvarliga larm ger dom ett ökat fokus, liksom att de gör sitt allra bästa 

vid fall med svårt sjuka patienter. Allvarliga situationer ses som en möjlighet att arbeta 

ut adrenalinpåslaget som ett larm genererar, och genom att tillämpa ett metodiskt arbete 

uppger informanterna skapa en trygghet inför den aktuella situationen. Den rådande 

kulturen på ambulansstationen erfors påverka responsen till larm, informanterna uppger 

dock att de strävar efter att inte stressa upp sig, och medvetet ta sig tid för att skydda sig 

själva. De uppger att lägre prioriteringar sågs som en möjlighet att förbereda sig för 

prioritet 1 larm. Prioritet 1 larmen uppges vara en källa till meningsfullhet och gjorde 

arbetet roligt; att kunna hjälpa andra och skapa en situation där patienten var nöjd 

 

Förberedelse 

Förberedelse är något som informanterna erfor som en central komponent och källa till 

kontroll, vilket de även beskrev som en källa till arbetsglädje. Förberedelsen erfors börja 

redan innan larmet var ett faktum. Informanterna beskriver att de tidigt i karriären 

började läsa på och mentalt förbereda sig på olika scenarion. Genom 

konceptutbildningar och mallar upplever informanterna ha uppnått ett strukturerat 

arbetssätt som skänkte både lugn och trygghet inför ett framtida larm. Repetition av 

behandlingsriktlinjer, liksom läkemedelsdoser, är också något som informanterna 

vidhåller vara av vikt, liksom träning med utrustning. Att vara utvilad, liksom att tillse 

att basala behov, såsom hunger och törst, kan tillfredsställas upplever informanterna 

säkerställde deras förmåga att fungera och vara alerta. Likaså beskriver de att de 

undviker att göra sådant som anses onödigt och inte går att avbryta på kort varsel. Vid 

ett faktiskt larm erfors det vara av stor vikt att snabbt ta sig till ambulansbilen och 
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färdigställa sig själv för att snabbt kunna bege sig till patienten, att då gå förbi en karta 

och påminna sig om lämpliga färdvägar till patienten uppger informanterna vara en 

annan viktig aspekt. De uttryckte att förberedelsen också sker i samspel med kollegan. 

Genom att prata ihop sig inför mötet med patienten uppger informanterna att de 

uppnådde en trygghet och kontroll över situationen. Informanterna säkerställde då att 

båda parter fått aktuell information från larmcentralen, stämde av kunskapsnivån 

kollegor emellan och därefter fastställde rollfördelning och troliga arbetsuppgifter. 

Informanterna beskrev att vid de tillfällen där de arbetade med oerfarna kollegor 

efterfrågades ytterligare resurser i ett tidigt skede, för att ges möjlighet att kunna stötta 

den oerfarna kollegan i sitt arbete. Informanterna vidhåller även vikten av att lära sig av 

varandra för att bättre förbereda sig för framtida larm. 

…en kollega gör något bra så försöker jag ta till mig det sättet, 

likadant så försöker jag dela med mig så mycket som möjligt av min 

erfarenhet till mindre erfarna kollegor men säger alltid att det här är 

min erfarenhet, det är mitt sätt att göra saken på. Lyssna och ta åt dig 

och gör något eget bra av det. 

( Informant D ) 

 

Dialog 

 

Dialogen beskriver informanterna som en källa till att skapa kontroll. Att ha en tydlig 

kommunikation med kollegan beskriver informanterna som viktigt. Genom att 

tydliggöra vad de gjorde under det aktuella uppdraget upplever informanterna att det 

skapades ett tryggt samarbete och en gemensam mental och fysisk riktning i arbetet, och 

även ligger till grunden för att bli rutinerade tillsammans.  

 

…man känner man är mentalt sammanlänkade, när man jobbar som 

en enhet fast man är två individer.  

( Informant E ) 

 

Informanterna uppger även vikten av en god dialog i samarbetet med andra så som 

patientens och dennes närstående, som ett värdefullt verktyg till att skapa trygghet hos 

dessa och en bidragande del till kontroll vid handhavandet av patienten. Likaså att ha en 

dialog med andra blåljusinstanser och larmcentralen för att därigenom skapa kontroll. 

En av informanterna beskriver även dialogen som ett viktigt verktyg för att bli tagen på 

allvar av mottagande instans i en given situation, och därmed uppnå en trygghet och 

kontroll över denna.  
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Eftersamtal 

Informanterna beskriver vikten av eftersamtal för att uppnå kontroll, och då särskilt vid 

prioritet 1 larm. Reflektion och samtal var ett behov som poängterades, både 

tillsammans med sin närmaste kollega liksom andra inblandade aktörer, för att bearbeta 

och ta lärdom av det avslutade fallet. De vidhåller att ett öppet sinnelag gentemot 

kollegan, och en möjlighet att ge utlopp för känslor och avdramatisera med humor och 

skratt, var en viktig komponent för att hantera jobbiga situationer och uppnå kontroll. 

Dokumentationen uppger informanterna sig se som en möjlighet att själv reflektera över 

sina beslut, följa upp intressanta patientfall men även som ett sätt att skydda sig själv. 

De uppger att genom att stanna kvar på akutrummet kunde informanterna få ett kvitto på 

sina bedömningar, och då även få en trygghet inför framtida liknande fall med längre 

inställningstid till sjukhus. 

…man får ju även när man kommer in på sjukhuset eller på 

vårdcentralen…framför allt sjukhuset, en bekräftelse på om man har 

tänkt rätt, om man har handlat rätt…för antingen så följer ju 

läkarna…den påbörjade behandlingslinjen, eller så byter dom ju spår 

helt.  

( Informant B ) 

 

Kaos 

Kaos är en annan central erfarenhet som identifierades i den tematiska analysen, en 

upplevd oförutsägbarhet erfors medföra ett hinder för informanternas yrkesutövande, 

liksom en källa till såväl frustration som stress.  

Ovana 

Typen av larm och upplevelsen av allvarlighetsgraden är något som informanterna 

uppger är en källa till stress. Dessa erfors av informanterna som mer stressande i början 

av sina karriärer inom ambulanssjukvården. Trots flera års verksamma år inom 

ambulanssjukvården delger informanterna att de upplevde nya situationer och 

avvikande, ovanliga larm.  

 

Jag förbereder mig inte på samma sätt med just de specifika sakerna 

men ska jag åka till något som är annorlunda så behöver jag ju läsa på 

eller uppdatera mig. 

( Informant H ) 

 

De ovanliga larmen uppger informanterna var en källa till stress, och då särskilt två 

typer. Den ena var larm om sjuka barn vilket informanterna beskriver som ovanliga 

vilket leder till bristande vana och ökad stress. Det sjuka eller skadade barnets föräldrar 

uppger informanterna vara en annan källa till stress. Den andra typen av larm var 
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tillfällen där flera parametrar behövdes tas hänsyn till. Såsom en trafikolycka där flera 

olika blåljusinstanser var kallade, eller patienter som krävde större förberedelse då 

denne skulle direkt till röntgen eller operation. En informant påtalar att denne upplevde 

förlossning särskilt stressande och då med eventuella komplikationer i åtanke.  
 

Kollega 

Enligt informanternas beskrivna erfarenheter är det mer stressande att jobba med 

ambulanssjukvårdare än att jobba med en sjuksköterska. De uppger att det var stora 

skillnader att jobba med de två olika yrkeskategorierna och att i de flesta fall föredrog 

de att jobba tillsammans med en sjuksköterska.  

 

…för, jobbar man med en sjuksköterska då känner man ju alltid att 

man… …kan bolla med varandra lite mera än om man jobbar med en 

ambulanssjukvårdare…  

( Informant A ) 

 

Dock beskriver informanterna att vid arbete med en helt ny sjuksköterska i ambulansen 

var en erfaren ambulanssjukvårdare att föredra, sjuksköterskan behövde dock inte 

särskilt lång erfarenhet innan de var att föredra framför ambulanssjukvårdarna. Flera 

informanter delger en önskan om endast sjuksköterskor i ambulansen. De beskriver att 

den upplevda stressen över att jobba med ambulanssjukvårdare var störst de två första 

åren informanterna jobbade i ambulansen. 

 

Informanterna uppger att de erfor ökade krav då de jobbade med oerfarna kollegor, att 

mer ansvar vilade på dem och att stressen ökade i samband med detta. Att låta den 

oerfarna kollegan vara i vårdande situation hos patienten där denne hade ansvaret 

uppges i sig vara en källa till stress. Informanterna beskriver att i de fallen kollegan, 

oavsett om denne var erfaren eller oerfaren, gjorde avsteg från rutiner så ökade stressen. 

Aven förändringar i rutiner kring vilken instans eller funktion som skulle kontaktas, och 

därmed gav upphov till missuppfattningar, uppger informanterna vara stressande. 

Bristande kommunikation med kollegan erfors även det vara en källa till stress.  

 

Informanterna delger att kollegor som inte tagit sig möjligheten till att äta, eller ej 

hunnit äta trots behov, leder till ökade stressnivåer. Än värre erfors de kollegor, som 

efter att larmet kommit, valde att gå på toa innan avresa. Även att lämna över en patient 

till annan vårdinstans uppges som stressande av informanterna. 

 

 

Osäkerhet 

Informanterna beskriver en osäkerhet utifrån prioriteringarna där de talar om 

upplevelsen av att prioritet ett ut till patienten inte per automatik var en prioritet etta in 

till sjukhuset, vilket de uttrycker skapar en osäkerhet och stress. Informanterna delger 



 

14 

 

att de ibland redan på utlarmningsinformationen kunnat konstatera att det inte var en 

egentlig prioritet etta. De beskriver även att tidsförskjutningen mellan den första 

utlarmningen, till dess informationen från larmcentralen kom, som en källa till 

frustration och stress. 

Informanterna erfor att det sällan var en prioritet ett väl framme hos patienten. De 

berättar att situationen på plats kontra informationen de erhållit från larmcentralen 

kunde skilja markant från varandra vilket ledde till en osäkerhet. 

De larm informanterna uppger som särskilt stressande var onödiga larm, det vill säga de 

som av informanterna beskrevs var obefogade. Vårdcentraler angavs som exempel på en 

källa till obefogade larm, i vilket en aktuell situation och anamnes talade emot ett 

livshotande akut tillstånd.  

Andra källor som informanterna uppger skapar en osäkerhet och stress var deras 

behandlingsriktlinjer, som de beskriver kunde innehålla fel eller kunde vara lätta att 

missförstå. Även okunskap hos den vårdbehövande, så som exempelvis vad denne ville 

ha hjälp med, eller vad som egentligen felades denne, skapade en osäkerhet hos 

informanterna vilket de upplevde ledde till stress och en brist på kontroll. 

… Inget egenansvar, nä det har ökat jättemycket…och…det är 

tragiskt för man tänker inte på sin nästa… ...i dag är det mycket mer 

”Jag” och ”Jag har rätt till detta för jag har betalt skattepengar, och 

sen struntar jag i nästa person som kanske behöver ambulansen 

mycket mer”. 

( Informant C ) 

 

Omständigheter 

Informanterna beskriver att olika omständigheter kunde ha en negativ inverkan på deras 

arbetsmiljö, och vara en källa till stress och frustration. De uppger att prioritet ett larm 

medför i sig att informanterna utsätter sig själva, sina kollegor liksom tredje man för en 

ökad risk, då de har möjlighet att bryta mot trafikregler för att snabbt komma fram till 

patienten. De erfor att det över tid skett en ökad frekvens av larm vilket även inkluderar 

prioritet 1 larm, något som de uppgav som stressande. Den ökande frekvensen av larm 

medförde även att det erfors allt vanligare med flera larm under ett arbetspass, och än 

värre att flera larm kunde avlösa varandra. Informanterna vidhåller att detta lett till att 

tiden för överlämning och rapport till mottagande vårdinrättning kraftigt minskas. 

Likaså medför den ökade frekvensen större svårigheter att tillgodogöra sig basala behov 

såsom mat och dryck inom rimlig tid, vilket erfors påverka både ork och tålamod. 

 

Det är ganska fysiskt krävande för vi blir ju avbrutna, vi kan ju inte 

käka när det blir prio ettor så… …det blir ju en arbetsbelastning på 

det sättet att jag kan få lunch först vid halv sex på eftermiddagen och 

det är…om det blir så nån enstaka gång det är inget konstigt, det 

spelar ingen roll men det är ganska ofta som det blir så.  
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 ( Informant I ) 

 
Informanterna påtalar särskilt att de fall de just påbörjat sitt arbetspass och erhållit 

prioritet 1 larm, och tvingats avresa innan de hunnit kontrollera att utrustningen i 

ambulansen var komplett och fungerade, som en stor källa till oro, frustration och stress. 

Likaså anges de tillfällen informanterna tvingats avbryta det de gjorde för stunden som 

stressande.  

 

Informanterna vidhåller att alla larm påverkar dem, vissa uppgavs kvarstanna genom 

hela livet. De larm med en positiv utgång erfor informanterna ge en mindre påverkan än 

de med negativ utgång. En av informanterna uppger sig ej ha erhållit eller blivit 

erbjuden stöttning trots möjligt behov. Informanterna uppger det mer stressfyllt med 

mindre akut sjuka patienter, som presenterade en mer komplex och diffus bild kring sig, 

där informanterna inte anser sig få möjlighet att använda sin kunskap och erfarenhet. 

 

En annan omständighet som erfors vara stressfylld är krissituationer, där det är svårt att 

fastställa vem som egentligen är i behov av vård. Likaså uppges att de patientgrupper 

som gavs små eller inga möjligheter till uppföljning, på grund av att informanterna 

saknade behörighet att ta del av journalsystem, som en källa till stress och frustration. 

Ett exempel på detta uppgavs vara patienter som fördes till psykiatrin. 

 

Tid på dygn 

Tiden på dygnet erfor informanterna vara en källa till stress. Nattetid var den tiden där 

de beskriver att de upplevde största ökningen av stress, till följd av den särskilda trötthet 

detta medförde. Flera nattpass som efterföljde varandra erfors göra saken än värre, med 

ökad trötthet och stress.  

 

…om det har varit mycket körningar, så att man har kört... Framför 

allt om man får prio 1-larm när man tjänstgör den tredje natten när 

man är som slitnast och tröttast. 

( Informant G ) 

 

Ett larm dagtid erfors vara avsevärt mindre stressande än nattetid. Informanterna 

beskriver att de handlägger ansatsen till larmen på olika vis beroende på tid på dygnet, 

att mer tid tillåts läggas på praktiska förberedelser under nattpass. De vidhåller dock att 

typen av larm spelar in. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

I det inledande arbetet av studien diskuterade författarna vilket övergripande metodval 

som bäst svarar mot studiens syfte. En kvantitativ ansats hade genererat nog så 

intressant material och, medger författarna, svarat gentemot studiens syfte såvida den 

faktiska designen tillåtit insamling av data rörande erfarenhet. Författarna bedömer 

dock, med stöd av litteraturen, att en kvalitativ ansats har möjlighet att generera en 

detaljrikedom och djup som en kvantitativ dito haft stora svårigheter att trumfa (Kvale, 

Brinkmann & Torhell 2014, s. 47; Miles, Huberman & Saldaña 2014, s. 11).  

 

Tillvägagångssättet för intervjuerna var föremål för diskussion. Ett sätt att samla in 

material till studien hade varit att använda fokusgruppsintervjuer. Dessa hade kunnat 

inspirera de enskilda deltagarna till att komma med tankar och åsikter dom kanske inte 

stimulerats till under en enskild intervju (Stewart & Shamdasani 1990, s. 16). Samtidigt 

kunde en enskild intervju tillåta informanten att tala fritt utan att känna sig utlämnad 

och bedömd av andra (Dicicco-Bloom & Crabtree 2006). Författarna bedömde att en 

intervju var lämpligare utifrån studiens syfte, och lutade sig även på rekommendationen 

att som oerfarna forskare avstå från fokusgrupper (Rosenthal 2016).  

 

Valet av analysmetod var även det föremål för diskussion. Det är inte osannolikt att en 

annan analysmetod med en mer uppstyrd grund, till exempel grounded theory, kunnat 

generera andra fynd än de som presenterats i resultatet. Att enligt den metodiken 

genomföra datainsamling och analys samtidigt, och anpassa fokus och vidare 

frågeställning utifrån framväxande fynd av denna process (Gerrish & Lacey 2013, s. 

156), skulle mycket väl kunnat medföra ett annat resultat. Författarna stödjer dock sitt 

beslut på dels på studiens formulerade syfte, men även litteraturen, som anger att en 

tematisk analys till sitt väsen saknar de mer rigida förhållningssätt som andra 

analysmetoder präglas av, vilket gör det väl lämpat för forskare som är i ett tidigt stadie 

i sin forskningskarriär, samtidigt som det har potential att generera en rik och detaljerad 

beskrivning av det undersökta materialet (Braun & Clarke 2006).   

  

Ett mer innehållsrikt material hade kanske uppnåtts med en större geografisk spridning 

av informanter i studien (Polit & Beck 2012, s. 515). Författarna fick dock böja sig för 

praktiska omständigheter såsom resetid, kostnader och tillgänglighet vid fastställandet 

av rekryteringsområde (Polit & Beck 2012, ss. 515-516).  

 

Målet med tio deltagare uppnåddes dessvärre inte till följd av bortfall, på grund av 

avsaknad av respons från möjliga informanter fick författarna nöja sig med insamlad 

data. Allt eftersom intervjuerna transkriberades och analyserades bedömde dock 

författarna att en mättnad av insamlad data hade uppstått, och avstod därmed vidare 

rekryteringsförsök (Kvale, Brinkmann & Torhell 2014, s. 156; Polit & Beck 2012, s. 

521). Inkludering av pilotstudien gjordes dels på grund av det faktum att den enligt 

författarna höll en likvärdig kvalité som efterföljande intervjuer, dels presenterade 
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material som stärkte och nyanserade det totala resultatet. Att avstå från att inkludera 

detta material skulle ha gått tvärt emot författarnas strävan att upprätthålla en god 

forskningssed (Vetenskapsrådet 2011, ss 19-20). 

 

Trovärdighet 

 

Författarna har strävat efter att uppnå en så hög grad av trovärdighet som möjligt utifrån 

de rekommendationer som presenterats i litteraturen; den konkreta arbetsprocessen 

redovisas i sin helhet vilket dels möjliggör framtida repetitioner av studiens upplägg 

liksom en chans för läsaren att värdera studiens trovärdighet (Braun & Clarke 2006; 

Polit & Beck 2012, s. 596). Genom att författarna diskuterade igenom sina respektive 

förförståelser och förutfattade meningar sinsemellan minskade även risken för att dessa 

ledde in intervjusamtalet i spår som bekräftade dessa (Polit & Beck 2012, s. 597).  

 

Sammansättningen av informanterna både vad gäller könsfördelning liksom ålder och 

arbetslivserfarenhet får anses kunna färgat resultatet. Ett mer representativt urval, som 

speglar arbetsgruppsammansättningen som råder inom de verksamheter informanterna 

rekryterats från, hade kunnat ge en större bredd och tyngd åt materialet, och även en 

bättre möjlighet att överföra resultaten till liknande verksamheter. Författarna har dock 

inte hittat tillförlitlig statistik vad gäller sammansättning av ambulanssjuksköterskor i 

riket. 

 

Det kan å andra sidan hävdas att informanternas sammansättning kan vara en styrka för 

studien. Genom att samtliga informanter besatt minst två års erfarenhet klinisk 

arbetslivserfarenhet inom ambulanssjukvård hade de uppnått, och i majoriteten av fallen 

även passerat, kompetensstadiet såsom beskrivs av Benner, Tanner, Chesla, Rooke och 

Larsson-Wentz (1999, s. 115); med bland annat ökad klinisk insikt och en förstärkt 

förmåga att förutse sannolika händelseförlopp. Detta skulle kunna hävdas givit 

informanterna en annan förutsättning att både uppleva, och reflektera över, erfarenheten 

av att erhålla och genomföra prioritet 1 larm, jämfört med en ambulanssjuksköterska 

som enbart haft ett par månaders klinisk arbetslivserfarenhet. Antal år i yrket medför 

dock inte nödvändigtvis en ökad kompetens, för detta krävs även reflektion och kritiskt 

tänkande, vilket bekräftas av tidigare forskning (Berterö 2010).  

 

Detta sammantaget gör att författarna ändå bedömer sammansättningen av 

informantgruppen som värdefull i förhållande till den genomförda studien. Eftersom 

författarna inte har någon vana av intervjustudier och det rörde sig om en liten studie, 

var det av yttersta vikt att tilltänkta informanter besatt rikligt med erfarenhet som 

svarade mot studiens syfte (Polit & Beck 2012, s. 516). 

 

Det finns ett antal ytterligare faktorer som skulle kunnat påverka såväl kvalitén som 

omfattningen av informanternas respons. Författarna inser att den valda platsen och 

tidpunkten kan ha påverkat informanternas engagemang i den faktiska intervjutiden, och 

måhända även haft inverkan på omfattningen av deras respons. Samtidigt hade en 

intervju i informanternas hemmiljö kunnat medföra avbrott och distraktioner (Polit & 
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Beck 2012, s. 543). Författarna motiverar valet att låta informanterna själva bestämma 

tid och plats för intervjuerna med att dels leva upp till samtyckeskravet enligt 

etikprövningslagen (SFS 2003:460), och en försvarbar moral och god forskningssed 

(Vetenskapsrådet 2011, ss. 19-20), dels undvika risk för ytterligare bortfall av 

informanter.  

 

Likaså kan det faktiska rekryteringsförfarandet i sig ha påverkat resultatet. Då 

författarna förlitade sig på personer i chefspositioner för att få tillgång till 

kontaktuppgifter finns det en risk att dessa, medvetet eller omedvetet, valde ut möjliga 

informanter som representerade erfarenheter och åsikter som svarade upp mot deras 

egna (Arcury & Quandt 1999). Att istället ha krävt ut ett register, med fullständiga 

personuppgifter från berörda HR-avdelningar, och därefter själva selekterat informanter 

för kontakt, hade måhända varit lämpligare. Författarna anser dock att ett sådant 

förfarande hade medfört betydande merarbete, med tveksam utdelning. Ett sådant 

förmodat register kan i sig vara bristfälligt, och hade dessutom enbart kunnat redogöra 

för tiden som respektive informant varit verksam i den aktuella 

ambulansorganisationen. Häri ligger vad författarna anser styrkan med sitt 

rekryteringsförfarande, stationschefer eller motsvarande har en närhet till, och därmed 

kännedom om, förmodade informanter som vida överstiger det ett register hade kunnat 

frambringa (Gerrish & Lacey 2013, s. 123).   
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Resultatdiskussion 

 

Studiens resultat påvisade två tydliga teman, det ena var kontroll, vilket byggdes upp av 

fem subteman; erfarenhet, inställning, förberedelse, dialog och eftersamtal. Det andra 

temat var kaos, vilket utgick från följande subteman; ovana, kollega, osäkerhet, 

omständigheter samt tid på dygnet. Resultatet påvisade att samspelet mellan temana var 

både dynamiskt och fluktuerande i sin natur. Upplevelsen av kaos, det vill säga en 

känsla av oförutsägbarhet (Nationalencyklopedin 2017), vilket präglar informanternas 

yrkesutövning, var både en grundläggande källa till stress och utmaningar, men även till 

viss del arbetsglädje och meningsfullhet i arbetet. Resultatet påvisade att temat kaos och 

de tillhörande identifierade subtemana var, och i författarnas mening också kommer 

fortsätta vara, en oundviklig del i arbetsmiljön. För att motverka de negativa effekterna 

av stress som det oförutsägbara kunde medföra, använde informanterna sig av resurser 

och strategier för att förhålla sig till, och till viss del bemästra, det oförutsägbara. Denna 

strävan efter kontroll utgår ifrån deras upplevelse av kaos. Författarna noterar att denna 

kontinuerliga exponering av kaos samtidigt bidrar till att stärka de verktyg och strategier 

som framkommit i resultatet, och därmed möjliggöra en upplevelse av kontroll. Sett ur 

det här perspektivet påvisar resultatet att kaos som sådant inte nödvändigtvis är något 

negativt. Det är en förutsättning för att generera värdefull erfarenhet vilket 

informanterna kan tillämpa i sin yrkesutövning, och stärka deras upplevelse av kontroll. 

Utmaningen som denna relation temana emellan presenterar ligger i att uppnå en 

tillräcklig balans mellan kaos och kontroll, för att det ena inte ska ta överhand. Tidigare 

forskning har exempelvis påvisat att ett allt för stort kontrollbehov i sig kan leda till 

stress och utbrändhet (Shapiro, Astin, Shapiro, Robitshek & Shapiro 2011) Och 

exponering av kaos som upplevs hanterbart kan stärka såväl självförtroende, 

yrkeskompetens liksom arbetsglädje (Simmons & Nelson 2001). Strävan efter att kunna 

verka mellan kontroll och kaos på ett balanserat sätt anser författarna utgör själva 

essensen av resultatet. Författarna har dock inte kunnat finna tidigare forskning riktad 

mot ambulanssjukvård som påvisar detta fynd. 

 

Kontroll  

 

Resultatet påvisar att skapandet av kontroll följer en tydlig cykel. Allting utgick ifrån 

erfarenheten, inställning, förberedelse, dialog och eftersamtal.  

Erfarenheten styrde informanternas inställning till larmet, vilket i sin tur påverkade 

förberedelsen för larmet. Förberedelsen lade grunden till dialogen och eftersamtalet som 

informanterna hade med inblandade parter efter larmet. Detta flöde illustreras i figur 2; 
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Figur 2. Tematiskt flöde 

 

Resultatet visar att det upplevda värdet i att ha erfarenheter från tidigare arbetsplatser 

som informanterna ansåg hade mer resurser, med en mer påtaglig närvaro av såväl 

läkare som annan vårdpersonal och ett bredare utbud av material, var påtagligt i studiens 

resultat. Att dra lärdom av de situationer och sedan kunna applicera den erfarenheten 

inom ambulansverksamheten ansågs tydligt av informanterna vara en stark källa till 

kontroll, och något som bekräftas av tidigare forskning (Gunnarson &Warrén Stomberg 

2009). Ambulansverksamheten är till sin natur behäftat med ett smalare utbud av 

material, likaså finns inte samma möjlighet att resonera kring och ta stöd av kunskap 

från annan vårdpersonal. Att då ha möjlighet att se allvarliga och komplicerade tillstånd 

och situationer inom de verksamheterna erfor informanterna ge en större trygghet då 

dessa tillstånd påträffas utanför sjukhusmiljö. Att komma till ambulanssjukvården som 

nyexaminerad sjuksköterska utan tidigare erfarenhet skulle samtidigt kunna vara en 

fördel. Eftersom denne kliver in i rollen som ambulanssjuksköterska, onyanserad av 

tidigare erfarenheter, skulle det kunna leda till en större öppenhet inför yrkesrollen som 

sjuksköterska inom ambulansen. Studiens resultat påvisar en tydlig bild på vad som 

anses önskvärt gällande erfarenheter utifrån informanternas perspektiv, vilket även 

styrkts i en studie utförd på personer i chefspositioner inom ambulanssjukvården 

(Holmberg, Fagerberg & Wahlberg 2017).  

 

Studiens resultat som påvisar att erfarenhet leder till ett större kritiskt tänkande, och en 

ökad riskmedvetenhet ser författarna som en naturlig utveckling av att vara verksam 

inom ett yrkesområde över tid, men även generell livserfarenhet. Detta bekräftas av 

Chang, Chang, Kuo, Yang och Chous forskning (2011), vars resultat påvisar en klar 

skillnad i kritiskt tänkande utifrån bland annat erfarenhet och ålder. Och att erfarenheten 

ledde till ett lugn anser författarna utgå ifrån att det obekanta blivit bekant, man har sett 
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en liknande situation tidigare som man kan härleda till erfarenhetsmässigt, något som 

även bekräftas av tidigare forskning (Svensson & Fridlund 2008). 

 

Studiens resultat som belyser inställningen till såväl arbete som yrkesroll som en källa 

till kontroll, menar författarna baseras utifrån erfarenhet, något som styrks av MacIntosh 

forskning om utvecklandet av en professionsidentitet (2003). Bygger man sin inställning 

på erfarenheten så får man en struktur där inställningen skapar en beredskap på att 

förvänta det oförväntade. Inställningen att bibehålla ett lugn och ändå vara beredd att 

öka arbetstakten, arbeta metodiskt samtidigt som man har en ökad stress är något som 

även påvisat av tidigare studier (Ahl et. al. 2005), och anser författarna vara klart 

härledbara till erfarenheten. Likaså har erfarenheten givit informanterna insikt i att 

utnyttja lättare larm som en förberedelse för allvarligare situationer, där ett snabbt 

agerande kan vara skillnad mellan liv och död. Inställningen att larmen är en källa till 

meningsfullhet och arbetsglädje har även påvisats i forskning genomförd av Ahl et. al. 

(2005) och i förlängningen leder till en positiv arbetsmiljö, vilket därmed gör att man 

orkar jobba kvar även i tider med högre arbetsbelastning. 

Informanternas förberedelse var en direkt följd av deras erfarenhet och inställning till 

deras arbete och yrkesroll. Att förberedelsefasen började innan larmet ens var ett faktum 

påvisat vara en viktig komponent för att uppnå kontroll. Att tidigt i karriären bygga sin 

erfarenhet med visualiserade fall, och mentalt förbereda sig på olika situationer. Att 

sedan förstärka och vidareutveckla detta med hjälp av olika typer av 

konceptutbildningar, stöddokument och mallar anser författarna påvisa ge möjlighet till 

att stärka upp och skapad erfarenhet redan tidigt i karriären. Detta anser författarna leder 

till en ökad upplevelse av kontroll, inte bara hos den erfarna utan även de som är nya 

inom ambulanssjukvården. Författarna har dock inte funnit tidigare forskning som 

bekräftar dessa fynd. 

Att använda förberedelsetiden för att tillgodose basala behov såsom vila, mat och 

toabesök, anser författarna kan härledas till informanternas erfarenhet, det gav grunden 

till ett mer kontrollerat vårdförlopp och ett tryggare vårdande möte. Detta fynd har 

författarna inte kunnat styrka med tidigare forskning.  

Dialogen framkom som en viktig komponent för att skapa kontroll, och grundade sig på 

såväl informanternas erfarenhet, inställning liksom förberedelse. Genom erfarenhet hade 

informanterna tillskansat sig värdet i att ha en öppen och tydlig dialog med samtliga 

inblandade parter under den faktiska situationen. Författarna anser även att dialogens 

utformning leder till att informanterna blir tagna på allvar, vilket bekräftas av Bost, 

Crilly, Patterson och Chaboyer (2012) forskning. De påvisar även att kvalitén på 

överrapporteringen lade grund för vidare handhavande av patienten, det vill säga att om 

kvalitén är bra blir även ambulanssjuksköterskorna lyssnade på vilket leder till kontroll. 

Denna utformning utvecklades genom informanternas erfarenhet (Bost et. al. 2012), 

detta anser författarna skulle kunna stärkas ytterligare i och med utbildning kring mer 

strukturerade former av överrapporteringar såsom METHANE (Hodgetts & Porter 

2013, ss. 2-5) och SBAR (Sveriges kommuner och landsting 2017), vilket tidigare 

forskning av De Meester, Verspuy, Monsieurs och Van Bogaert kunnat påvisa en klar 

förbättring i såväl kommunikation som vårdutfall (2013). 
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Eftersamtalet var både ett avslut av det genomförda vårdande mötet, och en början på 

nästa. Eftersamtalet var det författarna ett sätt att få bekräftelse på det handhavande som 

informanterna haft gentemot patienten. Den informationen kunde komma från såväl 

egen dokumentation, kollega liksom mottagande enhet med mera. Här anser författarna 

att informanterna fick kunskap om vad de gjort bra, och även vad som kunnat förbättras, 

vilket gjorde det möjligt för dem att tillämpa denna erfarenhet vid nästa vårdande möte. 

Studiens resultat om användandet av skratt och humor, för att hantera situationer som 

upplevdes jobbiga, var något som även påvisats av tidigare forskning (Scott 2007). I en 

verksamhet som kan präglas av misär och tragedi är det en copingstrategi som kan verka 

förlösande, och skänka både tröst och stabilitet för ambulanssjuksköterskan. 

Eftersamtalet var viktigt för att kunna ge utlopp för känslor. Detta anser författarna, med 

stöd av litteraturen (Eide & Eide ss. 265-266), är något som lägger grunden för en god 

arbetsmiljö och en mental styrka inför nästa vårdande möte. Enligt författarna var 

eftersamtalet sammantaget grunden för erfarenhet, vilket är en källa till inställning, 

byggde upp deras förberedelse och satte ord och prägling på dialogen. 

 

Kaos 

 

Prioritet 1 larm är en komplex process som innehåll ett antal störningar, dessa gör att 

larmen är svåra att förutsäga. Dels när det gäller typ av larm, kollegans förkunskap och 

reaktion, de faktiska omständigheterna kring larmet och vilken tid på dygnet som larmet 

kommer.  

Ovana i och kring vissa situationer var en stor källa till stress och upplevelse av kaos. 

Med erfarenhet minskade upplevelsen av stress. Dock kvarstod de typer av patientfall 

som tillhörde de ovanligaste. Ovana kring vårdandet av barn finns beskrivet i tidigare 

forskning (Nordén, Hult & Engström 2014). Att tillse en ökad praktisk erfarenhet i 

ambulanssjukvård kan vara svårt, då det rör sig om ovanliga patientfall. Detta vidhåller 

författarna dock skulle kunna överbryggas till viss del genom hospiteringar vid 

akutmottagningar och vårdavdelningar profilerade mot barn, liksom riktade utbildningar 

kring den pediatriska patientens vårdbehov. Förutsättningarna på ett sjukhus är 

visserligen annorlunda både vad gäller vårdmiljö och tillgång till resurser, jämfört med 

de förutsättningar som råder inom ambulanssjukvården. Författarna anser dock att detta 

skulle kunna ge ambulanssjuksköterskan en bättre bekanthet kring vården av den 

pediatriska patienten, och därmed även en ökad trygghet när dessa påträffas i ute på fält.  

Kollegan, då främst den oerfarna eller den med annan utbildningsnivå, var en betydande 

orsak till stress och upplevd kaos. Den genomgående rangordningen, från 

informanternas sida, kring sammansättning i det vårdande teamet var något författarna 

såg som ett intressant fynd. Detta härstammade ur en mycket tydlig önskan om att ha 

möjlighet att diskutera alternativ till handläggning kring svårare patientfall och 

situationer. Här framkom tydligt att den praktiska erfarenheten blev underställd den 

formella kompetensen, författarna ser detta som en konsekvens av de ökade krav och 

möjligheter till behandling och vård som dagens ambulanssjukvård bedriver. Utifrån 

vad informanterna uttryckte så finns det en önskan om att endast sjuksköterskor skall 
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jobba inom ambulansverksamheten, detta uppfattade författarna vara med anledning av 

att trots erfarenhet upplevdes en större trygghet i att jobba med en sjuksköterska, så 

länge denne inte var helt ny och oerfaren. Den nyutexaminerade sjuksköterskan som 

kom in i ambulanssjukvården var det som ansågs mest stressande. Studiens resultat 

påvisade att de oerfarna sjuksköterskorna i ambulansen snabbt erhöll en, utifrån 

informanternas erfarenhet, adekvat kunskapsnivå som gjorde informanterna trygga, 

dock spelade erfarenheter från tidigare arbetsplatser in. Här anser författarna att man 

inte kommer ifrån att vara ny i jobbet, det är en oundviklig del i förnyelsen av 

personalgruppen. En möjlig lösning till detta skulle kunna vara tillämpning av 

simuleringsövningar, för att stärka såväl nyare liksom mer erfarna 

ambulanssjuksköterskor i sitt yrkesutövande och samarbete. Tidigare studier kring 

avancerade simuleringsövningar har påvisat en positiv effekt på såväl kliniskt omdöme 

liksom trygghet i yrkesroll inom sjuksköterskeutbildningar, både nationellt och 

internationellt (Andersson Hagiwara, Kängström, Jonsson & Lundberg 2014; Woda, 

Gruenke, Alt-Gehrman & Hansen 2016). Denna positiva effekt bedömer författarna 

mycket väl går att återskapa inom ramen för ambulansverksamheten. 

Författarna anser att rutiner och konceptförfarande ger kontroll, avsteg från detta är en 

orsak till kaos. Vad som framkom i studien var när kollegan gjorde avsteg från gängse 

rutiner, frågan är dock om informanterna också gör avsteg, och hur detta tas emot av 

kollegan. En möjlig orsak kan vara att när man själv gör avsteg är inte det i sig 

stressande, eftersom man vet orsaken till avsteget. Detta skulle kunna motverkas av en 

god kommunikation. 

Informanternas upplevelse av osäkerhet framkom av studien bero på bristande, och 

ibland otillförlitlig, information. Problematiken med en upplevd skillnad mellan den 

erhållna informationen, kontra de faktiska omständigheterna på plats hos patienten, är 

något som påvisats i tidigare forskning (Wireklint Sundström & Dahlberg 2012), och 

speglas även i skillnaden mellan bedömd prioriteringsgrad från larmcentral jämfört med 

ambulanssjuksköterskan på plats (Ek, Edström, Toutin & Svedlund 2013; Khorram-

Manesh, Lennqvist Montán, Hedelin, Kihlgren & Örtenwall 2011). Denna skillnad är ett 

resultat av den utmaning som larmoperatörerna ställs inför i sitt bedömningsarbete. Att 

enbart kunna förlita sig på information som getts över telefon kan medföra att viktiga 

aspekter kring den aktuella situationen missas. Det är ett komplext och svårhanterbart 

problem, där ett felaktigt beslut i förlängningen kan drabba såväl patient som tredje 

man. En möjlig framtida lösning kan ligga i utvecklingen inom området telemedicin, 

olika tekniska lösningar för hemmabruk utvärderas såväl internationellt (Agnisarman et. 

al. 2017) liksom i Sverige (Frennert, Forsberg & Östlund 2013). Om en framtida 

utveckling gör det möjligt för larmoperatörer att ta del av dessa typer av system, och 

därmed få tillgång till visuell information av patienten och dennes närmiljö, borde 

förutsättningarna för att uppnå en större träffsäkerhet både gällande prioriteringsgrad 

men även beskrivning av situationen på plats hos patienten stärkas.  

Behovet av uppföljning framkom väldigt tydligt i studiens resultat. Möjligheter och 

struktur till konkreta eftersamtal och möjlighet till uppföljning oavsett patientfall var 

något som värdesattes, vilket även påvisats i tidigare forskning (Bohström, Carlström & 

Sjöström 2017). Det tycks dock inte ha varit något som var uppstrukturerat eller infört 
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som rutin i det dagliga arbetet, vilket författarna anser underligt. Å andra sidan skulle 

det faktum att de var mer informella och spontana än en regelrätt debriefing i sig vara 

positivt, då det skulle kunna hävdas att det kan anpassas utefter hur arbetsdagen 

förlöper. Att de journalsystemen som används inte är öppna och läsbara för 

informanterna är beklagligt eftersom det tycks vara en tämligen enkel åtgärd för att 

minska stress och upplevelse av kaos. 

Att larmen nattetid upplevdes mer stressande anser författarna kan härledas till det 

faktum att kravet på prestation och snabba beslut, som kunde vara skillnad mellan liv 

och död, var oförändrat trots att informanterna upplevde en större trötthet. Skiftarbete i 

sig kan medföra en negativ inverkan på såväl stresshormoner och dygnsrytm (Niu et. al. 

2015) liksom kognitiv förmåga (Özdemir et. al. 2013) vilket författarna anser bidrar till 

informanternas upplevda stress. Att människor kan ha behov av ambulanssjukvård 

oavsett tid på dygnet är något som inte går att ändra på. Däremot bedömer författarna att 

vissa steg kan tas för att minska den negativa påverkan som nattarbete inom 

ambulanssjukvården har. Dels genom en schemaläggning som ger tillräckligt med 

utrymme för återhämtning, och anpassas efter den enskilde ambulanssjuksköterskans 

förmåga till skiftarbete. Men även att ambulanssjuksköterskan har ett egenansvar och 

strävar efter att vara utvilad, liksom påtala brister i schemaläggning som denne upplevs 

hämma möjligheten till återhämtning. Eftersom arbetstid och brist på återhämtning 

påvisats vara en betydande orsak till att sjuksköterskor väljer att byta jobb (Strachota, 

Normandin, O’Brien, Clary, & Krukow 2003) tordes detta vara ett område som 

arbetsgivare bör ta stor hänsyn till. Både för att säkra och bibehålla tillgång på erfaren 

personal, och en vård som är hållbar över tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

SLUTSATS 

Resultatet påvisar vikten av att få en känsla av kontroll samt vikten av att motverka 

incitament till förlust av densamma, att kunna verka mellan kontroll och kaos på ett 

balanserat och hållbart sätt. Att uppnå känslan av kontroll skulle kunna underlättas på 

flera sätt. Att uppnå en känsla av kontroll och bibehålla denna leder enligt författarna till 

en positiv arbetsmiljö och ett vårdande som är hållbart över tid. 

Vad gäller upplevelsen av oförutsägbarhet så kan vissa orsaker aldrig kunna påverkas, 

såsom larm nattetid, eller flera larm i följd. Däremot arbetet kring larmen såsom att 

tillse de basala behoven hos den enskilda ambulanssjuksköterskan och dennes kollega, 

att sträva efter att genomföra eftersamtal för bearbetning av de egna upplevelserna 

liksom kollegans. Utbildningar upplevdes leda till en förförståelse och ett strukturerat 

arbetssätt, vilket stärkte ambulanssjuksköterskans i dennes yrkesutövande.  

 

Implementering 

Som underlag för vidare forskning rörande ambulanssjuksköterskors erfarenheter av 

prioritet 1 larm. Liksom underlag för vidare forskning kring de identifierade upplevda 

resurserna och hindren för upplevelsen av att ha kontroll i en oförutsägbar miljö. Samt 

bidra till en evidensbaserad omvårdnad som är hållbar över tid. 

Som incitament till såväl forskarsamhället, liksom arbetsgivare att ta fram verktyg för 

strukturerade eftersamtal, liksom evidensbaserade strategier som 

ambulanssjuksköterskan kan använda sig av för att kunna verka mellan kontroll och 

kaos på ett balanserat och hållbart sätt.  

Som underlag för såväl arbetsgivare liksom ambulanssjuksköterska att understryka 

vikten av utbildning och kompetenshöjande åtgärder under tiden man arbetar i 

ambulansen, att skapa förförståelse för det ovana. Och att tillse att nya sjuksköterskor i 

ambulansen i första hand sätts tillsammans med erfarna ambulanssjuksköterskor. 

Som underlag för universitet och högskolor att tillse att studenter får delta i avancerade 

simuleringsövningar med strukturerat eftersamtal, för att främja såväl vana som 

möjlighet till reflektion. 
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BILAGA 1 

Verksamhetschefs  godkännande av datainsamling 
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

ambulanssjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på 

avancerad nivå.  

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka ambulanssjuksköterskors erfarenhet av att erhålla och 

genomföra prioritet 1 larm. Vi önskar intervjua ambulanssjuksköterskor från ditt ambulansdistrikt och 

använda oss av en kvalitativ innehållsanalys vid bearbetning av insamlad data. Med ditt godkännande 

kommer vi ta kontakt med stationschefer eller motsvarande inom ditt ambulansdistrikt, för att vidare få 

kontakt med möjliga deltagare som uppfyller vårt inklusionskriterie; att man är legitimerad sjuksköterska 

och arbetare inom ambulanssjukvården. Vi kommer därefter ta kontakt med möjliga deltagare, och 

därefter avtala en lämplig dag och tid för intervjun.  

Vi kommer informera alla intresserade deltagare både muntligt och skriftligt om studiens syfte och 

intervjuernas genomförande, att deltagande i studien är frivilligt och att man när som helst kan avbryta 

intervjun utan förklaring. Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av diktafon och skrivas ut 

ordagrant för att sedan analyseras av oss. Alla intervjuer kommer att avidentifieras och insamlat material 

kommer enbart användas för forskningsändamål.  

Vår handledare är Universitetslektor Henrik Andersson, om du har några frågor eller funderingar kring 

någon del av studiens upplägg är du varmt välkommen att ta kontakt med oss. 

Med vänliga hälsningar; 

 

Johan Nilsson, Leg. Sjuksköterska. Fil. Mag. 

Student vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård  

XXXXXXX 

XXXXXXX 

 

Clas Sandin, Leg. Sjuksköterska. 

Student vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård 

XXXXXXX 

XXXXXXX 

 

Handledare                                                        

Henrik Andersson, Fil.Doc. Lektor med inriktning mot akutsjukvård   

Högskolan i Borås 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd,  

E-post: henrik.andersson@hb.se  

Tele: 033-4354745 

 

 

Godkännande ___________________________ 

 

 

Namnförtydligande_______________________ 

 

 

Datum _________________________________ 

 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Johan Nilsson och Clas Sandin genomför 

datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
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BILAGA 2 

 

Forskningspersonsinformation 
 

Bakgrund 

Ambulanssjuksköterskor som erhåller prioritet 1 larm kan uppleva situationen som 

stressande. Långvarig stress kan medföra att ambulanssjuksköterskor inte klarar av att 

arbeta kvar inom ambulanssjukvården.  

 

Målsättning med studien 

Få studier har identifierats vad det gäller ambulanssjuksköterskans erfarenheter av att 

erhålla och genomföra prioritet 1 larm. Därför är studiens ambition att bidra med ökad 

kunskap och förståelse om ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att erhålla och 

genomföra prioritet 1 larm. 

Med ytterligare kunskap kan ambulanssjukvård och lärosäte bidra till att stärka 

vårdarbetet, påverka graden av upplevd stress och medverka till en hållbar utveckling 

inom ambulanssjukvård. 

 

Genomförandet av studien  

Vi kommer samla in information från totalt tio ambulanssjuksköterskor inom olika 

ambulansdistrikt med hjälp av semistrukturerade intervjuer, och använda oss av en 

kvalitativ innehållsanalys vid bearbetning av insamlat material. Vi kommer i samråd 

med dig bestämma en tid och plats som passar för intervjun. Intervjun kommer spelas in 

med diktafon och därefter transkriberas ordagrant.  

 

Förfrågan om deltagande 

Du i egenskap av sjuksköterska, som arbetar inom ambulanssjukvården, tillfrågas 

härmed om du önskar delta i en intervju.  

 

Risker med att delta ? 

Vi är medvetna om att den erfarenhet vi vill undersöka kan vara stressfylld och 

förknippad med jobbiga minnen. Eftersom det vi är intresserade av att undersöka är 

något du ställs för dagligen bedömer vi dock risken för att väcka jobbiga minnen som 

liten. Inget av det du säger i intervjun kommer kunna härledas tillbaks till dig. 

 

Hantering av data och sekretess 

Inget obearbetat material kommer nå någon tredje part, endast vi och vår handledare 

kommer ha tillgång till insamlat material. Allt insamlat material avidentifieras och 

kodas, vilket gör det omöjligt för tredje part att ta reda på svar som du givit under 

intervjun. 

 

Frivillighet 

Ditt deltagande är helt frivilligt. Vill du, kan du när som helst välja att dra dig ur. 
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Ersättning 

Ingen ersättning utgår från att delta i studien. 

 

Information  om studiens resultat 

Om du vill ha mer information om studien, eller önskar ta del av studiens framtida 

resultat kan du kontakta oss per e-post. 

 

Johan Nilsson, Leg. Sjuksköterska, Fil. Mag. 

Student vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård  

XXXXXXX 

XXXXXXX 

 

Clas Sandin, Leg. Sjuksköterska. 

Student vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inrikning mot ambulanssjukvård 

XXXXXXX 

XXXXXXX 

 

Handledare 

 
Henrik Andersson, Fil.Doc. Lektor med inriktning mot akutsjukvård   

Högskolan i Borås 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd,  

E-post: henrik.andersson@hb.se  

Tele: 033-4354745 

 

 

 
 

Godkännande ______________________________ 

 

 

Namnförtydligande _________________________ 

 

 

Datum ____________________________________ 

 

 

Undertecknad godkänner härmed att Johan Nilsson och Clas Sandin genomför datainsamling 

inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
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BILAGA 3 

Intervjuguide 

 

 

[Förberedande efterfrågad demografisk data]  

Ålder, kön, antal år tjänstgjorda i ambulanssjukvården som sjuksköterska, antal år 

tjänstgjorda i ambulanssjukvården generellt, eventuella 

specialistsjuksköterskeutbildningar  

 

[Inledande intervjufrågor] 

 

Kan du berätta generellt om dina erfarenheter av att erhålla ett prioritet 1 larm? 

 

Kan du berätta om din erfarenhet kring tiden innan larmet ljuder i RAKEL-enheten?  

 

Kan du berätta om din erfarenhet av tiden från det att larmet ljuder i RAKEL-enheten 

till dess att du är på väg mot angiven adress?  

 

Kan du berätta om din erfarenhet av tiden efter att du lämnat över patientansvaret till 

annan instans?  

 

Kan du berätta om din erfarenhet av hur ett prioritet 1 larm påverkar din arbetsmiljö 

generellt?  


