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Sammanfattning 

 

Årligen drabbas ca 10000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus. I de fall ambulansen har en 

lång framkörning finns det på flera håll ett samarbetsavtal skrivet med lokal räddningstjänst 

som innebär att en s.k. IVPA-styrka, "I Väntan På Ambulans", larmas till patienten och 

påbörjar HLR. Syftet med studien är att få reda på hur ambulanspersonalen i ett valt område 

ser på samarbetet med IVPA i samband med hjärtstopp prehospitalt.  Åtta kvalitativa 

intervjuer av ambulanssjuksköterskor genomfördes. Dessa analyserades med induktiv 

forskningsansats på deskriptiv nivå. Detta resulterade i sju huvudkategorier; Tilltro till 

tidsvinst för att gagna liv, Bemannat för att klara uppgiften, HLR-koncept delvis uppfyllt, 

IVPA överlåter och ambulans tar över ansvar, Behov av riktlinjer för kommunikation, IVPA 

förbättrar logistik och Behov av ambulanspersonal i arbetsledning. Resultatet visar att IVPA-

personalen har goda ambitioner att delta i arbetet, informanterna upplever en tidsvinst med 

IVPA-insatsen som kan vara avgörande för patienten. IVPA-enheten är välorganiserad och 

detta främjar det livräddande arbetet med patienten. Det arbete som IVPA-personalen utför är 

bra men med vissa tekniska brister, som t.ex. hantering av luftväg. Författarna efterfrågar 

gemensamma utbildningstillfällen där ambulanspersonal och räddningstjänst får tillfälle till 

samövning, för att förbättra vården ytterligare. De nyckelord som använts är IVPA, 

prehospitalt hjärtstopp, OHCA (Out of Hospital Cardiac Arrest), tvärprofessionellt samarbete 

och samverkan. 
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INLEDNING 
 

När det inträffar en olycka eller  när en människa blir allvarligt sjuk, har samhället en 

skyldighet att snabbt kunna ingripa. Det finns mycket glesbygd i det svenska samhällets 

infrastruktur. Detta kan innebära långa framkörningstider för ambulanser till den individ som 

är drabbad av olycka eller svår sjukdom. Idag har många landsting och kommuner ett 

samverkansavtal mellan räddningstjänst och ambulanssjukvård, detta för att utnyttja 

respektive organisations resurser optimalt. Syftet är att öka medborgarnas trygghet och 

underlätta det medicinska omhändertagandet. I väntan på ambulans, IVPA, förekommer ofta i 

Sverige där räddningstjänsten med sin bättre geografiska spridning har möjlighet att komma 

fram snabbare till den drabbade patienten än ambulanssjukvården som ofta har längre 

framkörningstid. Vårt val av ämne baseras på att vi i vår profession som sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvård ofta träffar på personal från räddningstjänst i rollen som IVPA, ”i väntan 

på ambulans”. Vi  upplever att det saknas kunskap om hur ambulanssjukvården upplever 

samverkan med räddningstjänst vid exempel patienter drabbade av hjärtstopp. Våra 

förhoppningar med uppsatsen är att få en ökad förståelse och mer kunskap hur samverkan 

mellan organisationerna i en storstad i västra Sverige fungerar och att studien bidrar till ett 

bättre samarbete, vilket sannolikt kan gagna omhändertagandet av patienterna.  

 

BAKGRUND 

I detta kapitel ges bakgrundskunskap och en historisk tillbakablick inom området för 

uppsatsen.  

Patientens lidande i väntan på ambulans 

Enligt Eriksson (1994) betyder ordet patient från början "den lidande". Begreppet lida är 

någonting som plågar människan, någonting människan blir utsatt för, någonting 

uppbyggande, ett begär eller en brist. Man kan också se lida som medlidande, att lida med och 

för någon annan. En otrygghet hos en patient skapas när man råkar ut för akut sjukdom som 

hotar den trygga vardagstillvaron. En form av maktlöshet kan kännas och det blir i sig till ett 

lidande. Dyregrov (2008) skriver i sin bok att tidsuppfattningen för patienten nästan förändras 

vid plötslig olycksfall. Upplevelsen av tid kan kännas mycket lång i väntan på hjälp. Patienter 

kan känna att tiden nästan står stilla. Enligt Nairn, Whotton, Marshal, Roberts och Swann 

(2004) upplever patienten att väntetiden är fyra gånger längre än den verkliga tiden. Det kan 

leda till missförstånd vid upptagning av anamnes. Vidare skriver Dyregrov (2008) att 
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patienten känner en olustig känsla av overklighet samt upplever olika tankar med olika 

frågeställningar. ”Vad kommer att ske? Hur skall det gå för mig?” I denna situation är det 

som personal viktigt att bearbeta informationen för att fatta ett beslut, detta enligt Dyregrov 

(2008).  Elmqvist (2009) skriver att första mötet med räddningspersonal  ofta sker i en miljö 

som är kaotisk för patienten. Han eller hon känner sig utlämnad och övergiven, en form av 

hjälplöshet infinner sig där en patient känner sig oförmögen att resa sig. Elmqvist (2009) 

skriver också att patienten efter en stund kan känna sig bekräftad, att vara i fokus, att återfå 

kontrollen över sitt liv på grund av att ha någon vid sin sida. Läser man i Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) är vårdandets mål att skapa förutsättningar för 

välbefinnande genom att lindra eller förhindra lidandet samt skapa en trygg miljö. Som 

vårdare skall man skapa en trygghet, något  som framgår ur Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763)  

”En god hälso- och sjukvård skall särskilt vara av god kvalitet och tillgodose patientens 

behov av trygghet i vården och behandling”. 

 Vidare skriver Dahlberg et.al. (2003) att målet för omvårdnaden är att främja välbefinnandet 

hos patienten genom att bevara stabiliteten hos honom eller henne. Att genom interventioner 

hjälpa patienten att skapa och forma sin verklighet i önskad riktning, med avseende att 

uppehålla ett optimalt välbefinnande genom lämpliga åtgärder. Målsättningen är att eliminera 

negativa stressfaktorer som påverkar eller kan tänkas påverka patientens optimala funktion. 

Hjärtstopp som fenomen 

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i vårt land och 2 tredjedelar av alla 

dödsfall tillskrivna hjärtsjukdom inträffar prehospitalt, d.v.s. utanför sjukhus (Hollenberg & 

Engdahl 2009). Enligt HLR-rådet (2013) drabbas årligen ca. 10000 människor i Sverige av 

hjärtstopp utanför sjukhus, men den exakta siffran är osäker.  

Plötsligt hjärtstopp, ur ett patofysiologiskt perspektiv, orsakas ofta enligt Jern (2010) av 

kammarflimmer, en hjärtarytmi där hjärtats kammare depolariseras snabbt och oregelbundet. 

Detta genererar en upphävd pumpförmåga hos hjärtmuskeln och resulterar obehandlat i 

hjärtstillestånd, detta slutliga tillstånd kallas asystoli.  

Man kan också se en stor riskgrupp i de kranskärlssjuka patienterna, patienter med t.ex. 

kärlkramp eller tidigare hjärtinfarkt . Denna patientgrupp löper enligt Hollenberg och Engdahl 

(2009) 3-12 gånger så stor risk att drabbas av hjärtstopp. Således kan man även se de 
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riskfaktorer som nämns för hjärt- och kärlsjukdomar generellt som indirekta faktorer som 

påverkar risken för hjärtstopp. 

Tidsaspekten viktig för det prehospitala omhändertagandet 

En avgörande faktor för överlevnad efter hjärtstopp, inte minst prehospitalt, är tiden till HLR 

(hjärt- och lungräddning). Vid hjärtstopp ingår också tidig defibrillering som avgörande 

moment för livräddning. Enligt Hollenberg och Engdahl (2009) är fördröjningstiden från 

hjärtstopp till defibrillering den mest avgörande faktorn som påverkar chansen till överlevnad. 

Detta koncept benämns som D-HLR och detta utbildas räddningstjänstens personal i, inom de 

områden som omfattas av IVPA eller motsvarande avtal (Jonsson & Svensson 2009).  

I arbetet med patienter drabbade av hjärtstopp prehospitalt är tidsfaktorn mycket viktig. Bara 

efter några minuter utan andning och cirkulation reduceras  patientens chans till överlevnad 

radikalt. I Hollenberg och Engdahl (2009) poängteras också att basal HLR påbörjad av 

anhörig eller ”bystander” inverkar avgörande, framför allt vad beträffar chansen att kunna 

bibehålla kammarflimmer som kan defibrilleras med lyckat resultat. Den strömstöt som 

defibrilleringen utgör är den behandling som kan konvertera ett eventuellt kammarflimmer till 

en pulsgivande rytm.  

Av de ca. 10000 människor som årligen i vårt land drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus 

påbörjas HLR i hälften av fallen. Av dessa räddas ca 500 personer tillbaka till livet (HLR-

rådet 2013). Enligt Hollenberg och Engdahl (2009) är  som tidigare nämnts tidsfaktorn viktig, 

tidigt insatt D-HLR  förbättrar överlevnaden på prehospitala hjärtstopp. Således torde IVPA-

enheternas funktion att assistera ambulanssjukvården vid hjärtstopp utanför sjukhus ses som 

en stor fördel då den allt som ofta kortar ner insatstiden. 

Historien om ambulansorganisationen 

Organiserad ambulanssjukvård finns beskrivet redan under franska revolutionen (1789-1799) 

där Baron Dominique Jean Larrey arbetade fram ett transportsätt att ta skadade bort från 

slagfältet med sjukvårdsutbildad personal där de skadade blev medicinskt omhändertagna. 

Detta bidrog till stor del till att dödligheten minskade bland de franska soldaterna.  Den första 

ambulansen som var motordriven i Sverige kom 1910 till Stockholm. Då var det främst 

militärer som körde ambulans och de behövde inte vara medicinskt utbildade. Det var först på 

60-talet som ambulanspersonalen fick handha mediciner och ha enkla livsuppehållande
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hjälpmedel till hands. Kraven på ambulanspersonalen har ökat ju mer tiden har gått när det 

gäller hälso- och sjukvård prehospitalt (Forslund 2007). 

Ambulanssjukvården ställs inför olika situationer som ställer höga krav. Fler medicinska 

behandlings- och undersökningsmetoder har införts i det dagliga arbetet. Den formella 

kompetensen ökar bland personalen inom ambulansverksamheten.  Allmänhetens 

förväntningar är att ambulansorganisationen skall tillgodose patientens medicinska behov. För 

ambulanssjukvården är det grundläggande begreppet att ha kompetens och vara tillgänglig 

(Socialstyrelsen. 2009:10). 

Historien om Brandkåren 

Den första tekniskt utbildade brandkåren i världen som finns beskrivet är ifrån Paris år 1705.  

I Sverige började det med en frivillig organisation år 1824 i Norrköping. Vid utbruten brand 

samlades det ihop ett folkuppbåd som hjälpte till vid släckningsarbetet. Ort för ort tog efter 

och ju längre tiden gick, ju mer utvecklades verksamheten till en regelrätt brandkår som det 

ser ut nu, i modern tid. År 1872 fick Göteborg sin formella brandkår. År 1912 fick 

Norrköping, som Sveriges första brandstation, den första motordrivna brandbilen. (Ekström, 

Ericsson & Karlsson 1975). I slutet av 1990-talet ändrades namnet brandkåren om till 

räddningstjänsten. Idag jobbar räddningstjänsten genom Räddningstjänstlagen (1986:1102) 

där det står beskrivet att denna skall rädda egendom, rädda miljön och rädda liv. 

Utveckling mellan organisationerna 

Räddningstjänsten i Gagnef var den första kommunen i Sverige som började med IVPA (i 

väntan på ambulans) . Tre brandstationer i början av 1970-talet i Gagnef, Mockfjärd och 

Björbo i Dalarna fick av en privat organisation syrgasutrustning. Allmänheten visste att 

räddningstjänsten hade syrgasutrustning och vid nödsituation så ringde man hem till en 

brandman som sedan åkte ut på frivillig basis till den nödställde med privatbil för att ge första 

hjälpen i väntan på ambulans. År 1978 fick en brandman i varje jourgrupp gå en 

sjukvårdsutbildning och år 1986 infördes IVPA i full skala i Gagnefs kommun. Utformningen 

av IVPA-styrkor är varierande idag från storstad till glesbygd. År 2006 fanns ca 80 

kommuner i Sverige med IVPA-verksamhet. Svårigheterna som larmcentralerna upplever är 

att nå ut till nödställda individer i tid. Invånare som bor ute på landsbygden riskerar att få 

vänta länge på en ambulans. Det är då en IVPA-styrka har en betydande roll vid nödsituation. 

(Glesbygdsverket 2006). Det finns inga fastlagda krav ifrån svenska myndigheter avseende 
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framkörningstiden till patient eller händelse ( SKL; 2001). Enligt Glesbygdsverkets (2006) 

rapport skall dock alla få en god vård inom rimlig tid.  

 

IVPA  

IVPA är en förkortning på ”I Väntan På Ambulans”. Det är ett avtal som lokal räddningstjänst 

slutit med sjukvårdshuvudmannen och finns i stora delar av Sverige. Utförandet ser olika ut 

beroende på behov och avtal, men syftet är detsamma. Detta inbegriper att kunna ge första 

hjälpen i väntan på att en ambulans skall anlända till patienten. Ambulansen har ofta längre 

framkörningstid. Räddningstjänsten har större möjligheter att komma till undsättning 

snabbare på grund av geografiskt bra placerade brandstationer. Ett IVPA-larm går alltid till 

räddningstjänsten genom den för regionen aktuella alarmeringscentralen när det anses att 

räddningstjänsten beräknas vara före ambulans (Jonsson & Svensson 2009). I avtalet, för det 

för studiens valda området, ingår kriterierna för utlarmning: medvetslöshet (potentiellt 

hjärtstopp), uttalade andningssvårigheter, större yttre blödning som inte kan stoppas, 

drunkning samt på ambulanspersonalens egen begäran (Ambualarm 2013). Vidare innebär 

IVPA-avtalet kort att säkerställa arbetet för den enhet som ger första hjälpen i väntan på 

ambulans och att ge enheten i fråga hjälpmedel att använda.  Det ingår också att ge trygghet 

till patienten samt att hålla kontakt med sjukvårdspersonalen i ambulansen. IVPA-enheten är 

utrustad med en defibrillator och syrgas. Räddningstjänstpersonal har kunskaper i 

omhändertagandet av svårt sjuk patient prehospitalt som t.ex. hjärtstopp, vilket ger  större 

överlevnadschanser för patienten. Räddningstjänst hjälper till med det akuta 

omhändertagandet då dessa är först på plats enligt L,A,B,C,D,E principen. En princip som 

betyder L- Livsfarligt läge, A- Fri luftväg, B- Andning, C- Cirkulation och Blödning, D- 

Medvetandegrad och E- Exponera och skydda mot omgivning.  När ambulans är på plats så är 

samarbetet mellan ambulans och räddningstjänst viktigt då man vill korta ner vårdarbetet på 

plats. Ambulans har det medicinska ansvaret och räddningstjänst är behjälpliga med vad 

ambulanspersonalen behöver hjälp med. Detta kan handla om hjärtkompressioner, att göra 

plats för att kunna arbeta runt patient, ta hand om anhöriga samt hjälpa till att transportera 

patient från skadeplats till ambulans. Två aktörer som skall samarbeta ihop där 

Räddningstjänstens ansvarsområde regleras i lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor och 

ambulansens i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Detta framgår i Waldau och Winarve 

(2003). 
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Enligt socialstyrelsens föreskrifter är avtalet ett formellt gällande krav och ger förutsättningar 

om första hjälpen ”i väntan på ambulans”, enligt socialdepartementet (SFS  2009:10).  

I Stockholm larmas räddningstjänsten ut till alla hjärtstopp och kallas där Saving Lives In 

Stockholm Area – SALSA. Denna typ av IVPA-larm är ett projekt som syftar till ökad 

överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus med tidig användning av defibrillator. Projektet 

började år 2003 som ett samarbetsprojekt mellan Södersjukhuset och räddningstjänsten i 

Stockholm. Anledningen till detta projekt var att man såg att överlevnaden vid hjärtstopp var 

mycket låg i jämförelse med Göteborg. Ambulanssjukvården var likvärdig men i Stockholm 

var framkörningstiden betydligt längre än i Göteborg. Projektet delades enligt Wandrell 

(2007) upp i två delar där den ena delen var att räddningstjänsten i Stockholmsområdet fick 

defibrillatorer i sina brandbilar. Man utbildade också all räddningstjänstpersonal i D-HLR 

(hjärt- lungräddning och defibrillering). Den andra delen av projektet omfattar mer publika 

anläggningar som järnvägsstationer, flygplatser, gym, hotell, köpcenter och varuhus där 

defibrillatorer skall finnas på strategiska platser där personal skall vara utbildade i D-HLR. 

Detta gäller även stora arbetsplatser och företag (Wandrell 2007). Ett avtal skrevs mellan 

landsting och aktuell alarmeringscentral att en parallell utarmning skall ske med ambulans vid 

misstanke om hjärtstopp. SALSA ingår sedan 2011 i ett nationellt projekt under namnet 

SAMS (Saving More Lives i Sweden) (SAMS; Hjärt-Lungfonden). Idag har överlevnaden vid 

hjärtstopp i Stockholm enligt Herlitz
1
 ökat till 10 %  jämfört med tidigare 2-4%. I 

människoliv räknat betyder det ca 50 fler individer som överlever varje år. Skillnaden mellan 

SALSA och IVPA är att i SALSA larmas både räddningstjänst, polis och ambulans till 

prehospitala hjärtstopp oavsett var dessa geografiskt sker (Wandrell 2007). Vad beträffar 

IVPA-larm tillämpas dessa i vissa områden per automatik i samband med hjärtstopp, oavsett 

om ambulansen förväntas ha längre framkörning än IVPA-enheten. I området för studien 

larmas IVPA endast om ambulansen förväntas ha längre framkörningstid än räddningstjänsten 

(Ambualarm, 2013). Projekten har utvecklats till att polisen nu har defibrillatorer i sina bilar 

med utbildad personal i D-HLR och kan användas i IVPA-funktion.  

Begreppen A-HLR och D-HLR 

D-HLR betyder "Defibrillerings-HLR". För att utföra D-HLR krävs en halvautomatisk 

hjärtstartare som idag finns på arbetsplatser eller stora publika platser, även inom 

                                                 
1
 Johan Herlitz, med.dr., Professor, Adj. professor i prehospital akutsjukvård, samtal 2014-06-10 
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yrkesgrupper som polis och räddningstjänst (Svenska Rådet för hjärt-lungräddning). 

Defibrillering är en behandlingsmetod som är av stor vikt vid livräddande åtgärder som 

hjärtstopp. Defibrillering med en halvautomatisk hjärtstartare innebär att man med en 

elektrisk stöt bryter det elektriska kaos som sker i hjärtmuskelcellerna i samband med 

hjärtstopp. Målet med en elektrisk stöt är att hjärtat skall få en egen ordnad elektrisk rytm. För 

att utföra en defibrillering med en halvautomatisk hjärtstartare måste patienten anslutas med 

paddlar som appliceras på patientens bröstkorg. Sedan skall man med ett knapptryck, ofta vid 

ett ventrikelflimmer (VF), avge en elektrisk stöt (Almgren & Göthesson 2009).  Tiden är 

enligt Svensson, Rubenson, Wahlin, Castrén, Rosenquist, Hollenberg och Herlitz (2009) 

viktig för att överlevnaden skall förbättras. Detta förutsätter att hjärt-lungräddning startar i 

tidigt skede. I väntan på ambulans, då räddningstjänst eller polis ej sällan  är före 

ambulanssjukvården på plats, har Svensson et al. (2009) sett att överlevnaden är dubblerad, 

till och med tredubblad vid tidig hjärt-lungräddning med hjärtstartare. När ambulans väl har 

kommit på plats kan A-HLR påbörjas (Isaksson & Ljungquist 1997). A-HLR betyder 

avancerad hjärt-lungräddning där läkare, sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare har 

befogenhet att ge läkemedel, till skillnad mot D-HLR (Isaksson & Ljungquist 1997) 

Organisationerna arbetar mot samma mål 

I Sverige saknas nationella riktlinjer om hur snabbt en ambulans skall vara på plats hos en 

patient drabbad av akut sjukdom, t.ex. hjärtstopp. Då det ibland tidsmässigt kan vara långt till 

närmaste ambulans kan en IVPA- styrka larmas ut och skapa en första kontakt med patienten 

och påbörja hjärt-lungräddning. I stora delar av Sverige består IVPA- styrkan oftast av 

brandmän som utgår från en brandstation. De har inte samma sjukvårdsutbildning som 

ambulanspersonalen.  

Ambulansorganisationen och räddningstjänsten har flera olika arbets- och intresseområden 

där arbetet möts och integreras, i Jonsson och Svensson (2009) benämnt som 

beröringspunkter. Det övergripande området är det faktum att rädda liv.  Vidare klargör 

Jonsson och Svensson (2009) dock att det finns tydliga och skarpa skillnader mellan 

organisationerna vad beträffar arbetet med patienter. Exempelvis är det sedan 2005 endast en 

legitimerad sjuksköterska som prehospitalt får lov att ge läkemedel, bortsett från syrgas (SFS 

2009:10 ) något som skiljer de två yrkesgrupperna åt. Vid uppdrag inom områden där en lång 

framkörning för ambulans förväntas larmas räddningstjänsten på en sjukvårdsinsats, men 

alltid parallellt med en ambulans som vid framkomst har det medicinska ansvaret för 
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patienten (Jonsson & Svensson 2009). Således arbetar man mot samma mål men på olika 

premisser och med olika ansvarsområden, den ena organisationen utesluter inte den andra.  

I mötet med patienter som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus är det viktigt med samarbete 

och en strävan mot samma mål. Är det då självklart att arbetet mot detta mål alltid sker 

friktionsfritt? Anser ambulanspersonalen att arbetet "runt omkring" patienten alltid fungerar, 

allt ifrån samspel, kommunikation och överrapportering till yttre faktorer som tillfartsvägar 

till adressen, bärhjälp och återrapportering? Är räddningstjänstens  insats rent av utan värde 

eller anses arbetssituationen, vårdrummet, bli stört p.g.a. ett större antal personer i närheten 

kring patienten?  Berlin och Carlström (2009) har genomfört en omfattande intervjustudie om 

eventuella organisatoriska barriärer mellan bl.a. räddningstjänst och ambulans över hela 

landet. I studieresultatet eftersöker man bl.a. en större förståelse för respektive organisation, 

uppgifter och sätt att agera. Studien pekar på kritik mellan parterna gällande t.ex. arbetstempo 

och prioritering av arbete och att den ena parten ibland "klampade in" på den andre partens 

område. När två organisationer, med riktlinjer för hur ett arbete skall utföras, skall samarbeta 

med ett uppdrag, en patient, föreligger det risk att intressekonflikter uppstår. Samtidigt kan 

det naturligtvis ses som en vinst med samarbetet i det enkla faktum att en styrka från 

räddningstjänsten, med delegering på defibrillator och syrgas, är först på plats hos en patient 

med hjärtstopp. 

Glesbygd och tätort 

Sverige är ett vidsträckt land och är ett av Europas största länder till ytan. Det består av 

skiftande landskap med skog, berg och sjöar, och befolkningen är knappt tio miljoner 

invånare. (Landguiden 2013). Enligt Glesbygdsverket (2008) är ca 24 % av Sveriges 

befolkning boende i glesbygd och landsbygd.  Glesbygd och landsbygd är vanligt 

förekommande i Mellansverige och i norra delarna av landet. I södra Sverige förekommer det 

också glesbygd men inte i lika stor utsträckning. Oftast rör det sig om gränstrakterna till annat 

län. Definitionen på glesbygdsområden är när restiden är längre än 45 minuter med bil från 

närmaste tätort med mer än 3000 invånare. Landsbygdsområde är när det är en restid mellan 

5-45 minuter med bil till närmaste tätort med mer än 3000 invånare. Tätort innebär att det är 

minst 200 invånare i orten och att avstånden mellan husen är mindre än 200 meter  

(Glesbygdsverket 2008). 
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Tiden då en patient ringer efter ambulans tills den kommer fram varierar mycket beroende på 

var patienten bor i Sverige.  Över 260000 personer som bor i tätortnära landsbygder och 

glesbygder i Sverige får vänta mer än 20 minuter på ambulans. 50000 av dessa  får vänta mer 

än en halvtimma. Bor man i tätort så är chansen större att hjälpen från ambulans kommer 

snabbare då det ofta finns en ambulansstation i närheten. (Glesbygdsverket 2006). För att få 

bukt med detta sker det en ökad samverkan mellan kommuner och landsting inom hälso- och 

sjukvård. Läser man i SKL (2001) framgår det att man vill minska insatstiderna genom att 

samordna samhällets resurser, och då använder man sig av räddningstjänst på grund av att det 

finns betydligt fler brandstationer strategiskt utplacerade än ambulansstationer, framför allt då 

i glesbygden. Man ser också vikten av ett tidigt omhändertagande vid akuta sjukdomsfall, 

detta ökar även tryggheten för medborgarna (SKL 2001). 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Ambulanssjukvård och brandkårsorganisationer, mer känt som räddningstjänst, har flera 

områden där arbetet möts och integreras, där alla spelar olika roller i ett samspel och där 

patientens liv är det gemensamma intresset, det övergripande målet. Det "teamarbete" mellan 

de båda yrkesgrupperna är skapat för att rädda liv för svårt sjuka patienter. Vid uppdrag inom 

samma geografiska upptagningsområde, där en lång framkörning för ambulans väntas, kan 

räddningstjänsten larmas på en sjukvårdsinsats. Detta sker parallellt med utryckning av 

ambulans som vid framkomst har det medicinska ansvaret för patienten. Dessa uppdrag 

benämns ”I Väntan På Ambulans” (IVPA). Vinsten man vill uppnå med samarbetet är en 

förstärkning från räddningstjänsten, där de har delegering att använda defibrillator och syrgas, 

och kan ha kortare insatstid och därmed vara först på plats hos en patient med hjärtstopp. 

Båda yrkesgrupperna har således både reell och formell kompetens för handhavandet av 

patienten drabbad av hjärtstopp. Studier visar på organisatoriska barriärer mellan dessa 

organisationer och man eftersöker större förståelse från respektive organisation, sätt att agera 

samt kritik gällande arbetstempo och prioritering av arbete. Kvalitet på samspel, 

kommunikation och överrapportering är därför viktiga frågeställningar i dessa gemensamma 

uppdrag. 
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SYFTE 

 

Syftet är att undersöka ambulanspersonalens upplevelser av ambulansuppdrag där de 

tillsammans med räddningstjänst (IVPA-enhet) vårdar patienter drabbade av  hjärtstopp 

utanför sjukhus. 

 

METOD 

Ansats  

I studien har en kvalitativ forskningsansats valts för att bli mer insatt i fenomenet. Den 

kvalitativa studien bygger på att bli mer insatt i förståelsen av människans upplevelser av en 

händelse och är en bra metod för att beskriva ett mönster (Hansagi & Allebeck 1994) . Med 

detta avses att man använder sig av beskrivningar och individuellt upplevda berättelser mer än 

åt statistiska data. Genom att använda kvalitativ ansats görs tolkningar av det inhämtade 

materialet, t.ex. genom intervjuer (Polit, Beck, Hungler 2001). Kvalitativ forskning strävar att 

tydliggöra ett fenomens egenskap eller karaktär (Widerberg 2002) och intervjumaterialet 

kommer att utgöra råmaterialet, som sedan tolkas och analyseras.   

I Friberg (2006) beskrivs intervjumetoden som den metod som är bäst lämpad  att använda för 

att få svar på ett problemområde där individers upplevelser och erfarenhet är det intressanta. 

Detta förutsätter att man anpassar sin egen förförståelse så att informantens förståelse 

gällande upplevelser och berättelser skildras ( Dalen 2007). Tanken med studien är att med en 

kvalitativ intervjustudie som metod, få svar på frågeställningar där man söker ett mönster i 

ambulanssjukvårdens upplevelser och erfarenheter av uppdrag vid hjärtstopp tillsammans 

med IVPA-enheter.   

Förförståelse 

Författarna av studien  har funderat över sin egen uppfattning och egna upplevelser av arbetet 

tillsammans med IVPA-personal i samband med patienter drabbade av hjärtstopp utanför 

sjukhus. Det är relevant för studien att bli varse om sin egen förförståelse för att inte låta den 

påverka utfallet av resultatet och tolkningen av den. Båda författarna har övervägande positiva 

upplevelser av arbetet tillsammans med IVPA-enheter generellt, men i synnerhet i samband 

med hjärtstopp utanför sjukhus. Båda kan se fördelar med att HLR påbörjas av en, i detta 
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avseende, sjukvårdsinstans med delegering på handhavande av defibrillator då ambulansen 

ibland har en lång framkörningstid. Samtidigt kan båda författarna se att upplevelserna bland 

ambulanspersonalen inom vårt urval kan variera. 

Urval  

Urvalet består av åtta  ambulanssjuksköterskor tjänstgörande i områden som omfattas av 

IVPA-avtalet. Vidare skulle informanterna  vara tillsvidareanställda, ha arbetat inom yrket i 1 

år eller mer och ha erfarenhet  av IVPA-uppdrag vid hjärtstopp. Intervjuerna har genomförts 

på en plats som informanten bestämt eller som vi tillsammans kommit överrens om. 

För att få en geografisk spridning av informanter har urvalet tagits från  flera olika distrikt 

inom vårt sökområde, en storstad i södra Sverige , där avtalet för IVPA-verksamhet gäller. 

Det gav författarna en möjlighet att titta på eventuella likheter och skillnader mellan olika 

informanter (Polit et al, 2001). Ansvarig verksamhetschef har kontaktas för godkännande 

kring studien innan sökandet av informanter påbörjades. Vederbörande områdeschef har 

också varit med i diskussionen om lämpliga informanter. Dessa informanter har tillfrågas och 

informerats via ett informationsbrev, där man frivilligt valt att delta i studien. Detta 

resulterade i att nio sjuksköterskor tackade ja till att delta i studien. Av dessa nio 

sjuksköterskor blev en exkluderad på grund av avsaknad av  erfarenhet av arbete med patient 

drabbad av hjärtstopp, tillsammans med IVPA. Av åtta sjuksköterskor som medverkade med 

erfarenhet av IVPA var tre kvinnor och fem var män. Fem av sjuksköterskorna var utbildade 

narkossköterskor och tre var vidareutbildade inom ambulanssjukvård. Åldersintervallet 

varierade mellan 30 och 46 år i gruppen och år inom yrket varierade mellan 3 till 18 år. 

Datainsamling 

Insamlingen av material skedde genom djupintervjuer med åtta informanter som tjänstgör på 

ambulansdistrikt i en storstad i västra Sverige som, sett till distriktet, omfattas av det avtal 

som räddningstjänsten slutit med sjukvårdshuvudmannen. Inom ramen för studiens syfte 

användes kvalitativa intervjuer för att få svar på frågeställningarna. När det gäller att förstå 

och hitta ett mönster beskriver Hansagi och Allebeck (1994) att detta en bra metod som passar 

och är en viktig del när det gäller att förstå informantens upplevelser och erfarenhet. 

Intervjuerna skedde under våren 2013, på platser bestämda av informanten. Intervjuerna 

kunde ske i informantens hem eller på informantens arbetsplats. I Thomson (2002) beskrivs 

att det är  viktigt att informanten känner sig delaktig genom att få välja plats för intervjun. 
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Informanten informerades kort innan intervjun om upplägget samt vilket syfte studien har. 

Intervjuerna inleddes med en övergripande fråga där informanten uppmanades att berätta om 

sina upplevelser och erfarenheter av ambulansuppdrag tillsammans med IVPA-enheter. Under 

samtalen har författarna använt sig av följdfrågor för att ge informanten möjlighet att utveckla 

sina svar inom syftets område. Förhoppningen med detta var att informanterna skulle utveckla 

sina upplevelser/berättelser för att ge mer djup till intervjun samt att de under intervjuns gång 

skulle ges möjlighet att reflektera över frågor som dök upp under intervjun. Denna metod 

kräver att den som intervjuar ska kunna läsa mellan raderna för att kunna se det 

underförstådda i berättelsen och sedan kunna ställa specifika följdfrågor och att inte misstolka 

det som informanten säger (Kvale & Brinkmann 2009). 

Intervjuernas längd varierade mellan 20-40 minuter och spelades in på ljudband och 

transkriberades sedan bokstavligt exakt av författarna. Av tidsmässiga skäl hade inte de båda 

författarna möjlighet att vara med på alla intervjuer. Respektive författare genomförde fyra 

intervjuer vardera ihop med informanterna.  

Dataanalys 

Författarna har efter avslutade intervjuer skrivit ner det erhållna inspelade materialet i sin 

helhet, ord för ord. Den kvalitativa analysen som användes innebar att textinnehållet 

analyserades och genomlästes ett flertal gånger för att få en känsla för innehållet, att försöka 

staka ut mönster och skepnad i det aktuella materialet (Svensson & Starrin 2010).  Därefter 

har materialet analyserats och koncentrerats. Text som ansetts som relevant gentemot studiens 

syfte markerades och antecknades. Efter detta drogs meningar och beskrivningar ut, i 

litteraturen benämnt som "meningsenheter", som innehöll sådan information som ansågs vara 

intressanta gentemot syftet. Från dessa meningsenheter "kondenserades" materialet ner till 

mindre grupper av information, benämnt som koder. Dessa kategoriserades och grupperades 

efter övergripande betydelse (Granheim & Lundman 2004). 

Utifrån dessa koder kunde författarna slutligen få en överblick över resultatet och identifiera 5 

huvudkategorier som stämde överens med syftet. 

Forskningsetiska överväganden 

Forskning som bygger på information baserad på intervjumetod bör ur individskyddssynpunkt 

enligt Petersson (1994) bygga på fyra huvudkrav: 
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• Informationskravet 

• Samtyckekravet 

• Konfidentialitetskravet 

• Nyttjandekravet 

Enligt Petersson (1994) innebär dessa huvudkrav kortfattat följande. Informationskravet 

innebär att forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. Samtyckekravet innebär att deltagare i  undersökningen har rätt att 

själva bestämma över sin medverkan. Man skall kunna avbryta sin medverkan när man vill. 

Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om 

enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. 

De informanter som deltagit i studien har informerats om hur insamlade data kommer att 

hanteras för att tillgodose de ovan nämnda kraven. På detta sätt ser författarna färre risker för 

informanterna att delta och således uttrycka och berätta om sina upplevelser. Risken var att 

obearbetade känslor skulle återuppväckas under intervjun, å andra sida fanns möjligheten att 

informanterna istället kunde känna glädje och en form av bearbetning att få berätta för en som 

lyssnar även om intervjun hade ett smärtsamt innehåll (Dahlberg 1997). Författarna kunde 

efter intervjuerna se ett samhällsnyttigt värde med denna studie, då den ger en bild av hur 

samarbetet mellan två skilda verksamheter fungerar avseende patienter med hjärtstopp utanför 

sjukhus. Ämnet verkar ”ligga i tiden”, då information och utbildning i HLR efterfrågas i allt 

större utsträckning och att tidsfaktorn gällande snabbt insättande behandling är helt avgörande 

för överlevnad för denna patientgrupp. Frågor man kan ställa sig är om den enskilde 

informanten inte vill uttrycka sina åsikter p.g.a. rädsla att eventuellt kritisera kollegor, som 

räddningstjänsten under IVPA-uppdrag skall ses som. Dessa kollegiala barriärer kan möjligen 

påverka informanten. Intervjuerna är formade så att informanten ges möjlighet att uttrycka 

sina berättelser så fritt som möjligt, med följdfrågor som bygger på erhållen information och 

med författarnas förförståelse utelämnad.  
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RESULTAT 

Analysen har resulterat i sju  huvudkategorier. Dessa utgörs av: Tilltro till tidsvinst för att 

gagna liv, Bemannat för att klara uppgiften, HLR-koncept delvis uppfyllt, IVPA överlåter och 

ambulans tar över ansvar, Behov av riktlinjer för kommunikation, IVPA förbättrar logistik 

och Behov av ambulanspersonal i arbetsledning. En fördjupning kommer att ske i var och en 

av dessa huvudkategorier. Dessa huvudkategorier har en eller flera underkategorier som 

närmare sammanfattar insamlade data från studien. Dessa har belysts och tydliggjorts med ett 

citat från intervjumaterialet. Detta framgår av matrisen nedan: 

 

Tilltro till tidsvinst för att gagna liv Att skapa en positiv tidsvinst för att gagna liv 
  Att IVPA finns för att snabbt sätta in livräddande åtgärder 

IVPA överlåter och ambulans tar 

över ansvar 

Att IVPA assisterar ambulanspersonalen men överlåter ansvaret  

Behov av ambulanspersonal i 

arbetsledning 

Att behov finns för en tydlig arbetsledare som ger instruktioner 

  Att dålig personkännedom om IVPA-personal genererar otrygghet 

i vårdrummet 

  Att IVPA arbetar självständigt 

HLR-konceptet delvis uppfyllt IVPA understödjer bröstkompressioner 

  Att IVPA med goda bröstkompressioner ger patienten en chans att 

överleva 

  Att IVPA har svårt att skapa fria luftvägar 

Bemannat att klara uppgiften IVPA visar upp tydliga roller 

  Att ambulanspersonal upplever IVPA som strukturerat 

  Att skapa positivt vårdrum med fler personer för att utföra optimal 

HLR  

   

Behov av riktlinjer för 

kommunikation 

Att ambulanspersonalen får återrapportering i tre faser 

  Att det finns svårigheter att skapa en informativ kommunikation 

  Att ambulanspersonal avvaktar övertag till efter rapport av IVPA 

och överblick av situationen 

IVPA förbättrar logistik Att IVPA understödjer förflyttning och avtransport 

  Att IVPA-personal är behjälplig med logistiken runt patienten 
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Tilltro till tidsvinst för att gagna liv 

Att skapa en positiv tidsvinst för att gagna liv 

Studien som genomförts lyfter fram tidsaspekten som central när det gäller samarbetet med 

IVPA i samband med patienter drabbade av hjärtstopp utanför sjukhus. En informant 

beskriver följande: 

 

"Det är just tiden som är viktig, det är ju där som ........som liv kan....räddas, helt enkelt, det 

är där man kan förbättra chansen till...liv. Även det här med att det kan minska tiderna till 

defibrillering eller att påbörja hjärt- lungräddning är ju jätteviktigt....och det tycker jag känns 

jättekul". 

 

Informanten uttrycker en positiv känsla kopplat till det faktum att tiden till hjärt-lungräddning 

och defibrillering minskas och att detta genererar en bättre chans för patienten att överleva. 

Denna positiva känsla, uttryckt av ambulanspersonal, ger en bild av ökad trygghet hos 

ambulanspersonalen. Studien ger också en bild av informanter som beskriver att det är skönt 

att IVPA är på plats innan ambulansen. Detta faktum gör att framkörningen för ambulansen 

kan bli mer kontrollerad och säker  när man vet att behandling och insats redan påbörjats.  

 

Att IVPA finns för att snabbt sätta in livräddande åtgärder 

Det förefaller tydligt i studien att IVPA-insatsen gör skillnad när det gäller att förkorta tiden 

till patienten. Det framgår också att detta även gäller tiden för vårdinsats. En av informanterna 

beskriver följande: 

 

"...behandling sätts in fortare, vi är kortare tid på plats om det nu är en patient som vi kan 

lasta. Allt går mycket fortare......helheten blir väldigt mycket bättre.....kontra om vi bara varit 

en ambulans". 

 

Studien pekar på att IVPA:s närvaro i allmänhet och dess, i jämförelse med ambulansens, 

korta framkörningstid i synnerhet är fördelaktig och bidrar till en förbättrad möjlighet till 

överlevnad för patienten.  
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IVPA överlåter och ambulans tar över ansvar 

Att IVPA assisterar ambulanspersonalen men överlåter ansvaret  

Resultatet av studien visar att IVPA-personalen vid ambulansens ankomst överlåter ansvaret 

för patienten till ambulanspersonalen. Efter detta assisterar IVPA-personalen med det 

patientnära arbetet. Ambulanspersonalen delegerar då arbetsuppgifter. En informant säger:  

 

"Så dom har kanske påbörjat HLR innan men låter oss ta över ansvaret men är behjälpliga 

med assistans. Vi kan ju också delegera...om dom kan ...hjälpa oss att hämta saker i väskan, 

hjälpa oss att få ut patienten om dom ligger krångligt till osv". 

Vidare visar studien att den formella behandlingen inte nödvändigtvis handgripligen måste 

övertas av ambulanspersonalen utan att ett samarbete tar vid. Ambulanspersonalen tar 

ansvarsrollen och sköter t.ex. medicineringar och IVPA-personalen kan sköta andra moment 

som är lika centrala för omhändertagandet, som t.ex. bröstkompressioner.  

 

Resultatet ger dock också en annan bild av samarbetet, en bild där samarbetet med patienten 

möjligen styrs av hur erfaren IVPA-personalen är eller hur motiverade de är till det aktuella 

uppdraget. Detta resultat är återkommande hos flera informanter som ger liknande bild av 

detta, att den unika situationen sett till t.ex. tidpunkt avgör graden av motivation. Det faktum 

att hjärt- och lungräddning prehospitalt inte är den "traditionella" arbetsuppgiften för en 

brandman tror fler informanter kan spela roll för graden av engagemang i arbetet efter att 

ambulanspersonal tagit över ansvaret. Exempel ges i studien där man beskrivit hur IVPA-

personalen börjat packa ihop sin utrustning när ambulansen kommit till platsen och satt sig in 

i arbetet med patienten.  

 

Behov av ambulanspersonal i arbetsledning 

Att behov finns för en tydlig arbetsledare som ger instruktioner 

Studien visar att ambulanspersonalen ser behovet av arbetsledning i arbetet med patienten. 

Resultatet pekar på att ambulanspersonalen efterfrågar en arbetsledarroll, en roll som man tar 

när man anländer till patientens sida. En informant uttrycker sig på följande sätt: 
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"Naturligtvis är det så att man arbetar mot samma mål, det är ju en sak. Men man får ju 

ibland hålla ett öga på vad dom gör, dom är ju behjälpliga men väntar allt som ofta på rena 

instruktioner, annars gör dom ingenting". 

 

Vidare framgår det i resultatet att ett dåligt eller icke optimalt lett arbete med patienten 

genererar otrygghet, en otrygghet som kommer ur det faktum att ambulans och IVPA-styrka 

inte producerar arbete i samspel med varandra. Man arbetar mot samma mål med samma 

patient men på olika sätt.  

 

Att dålig personkännedom om IVPA-personal genererar otrygghet i vårdrummet 

En faktor som nämns i studien är personkännedom. Om aktuell ambulanspersonal framme hos 

en patient tillsammans med IVPA-enhet inte känner aktuell IVPA-personal kan detta generera 

otrygghet i arbetet. En informant beskriver: 

"Ofta känner man dom inte vid namn eller till person. Man kan inte deras kunskaper, om dom 

vet vad dom skall göra osv. Det är klart att dom här IVPA-gubbarna som man då och då 

träffar, kanske känner, känner igen ett utseende eller namnet på. Dom kan man leda i 

arbetet........ Dom andra vet jag inte...det är ju inte så att man känner sig trygg eller känner 

gemenskap med dom, om du förstår vad jag menar". 

 

Känslan som förmedlas i studien är att arbetet på plats hos patienten påverkas av det faktum 

om  ambulanspersonalen och IVPA-personalen känner varandra, t.ex. utgår från samma 

station eller verkar i samma distrikt. Om detta inte är fallet kan en känsla av otrygghet infinna 

sig då ambulanspersonalen inte känner till IVPA-personalens förkunskaper och således 

beskriver svårighet att leda arbetet på ett optimalt sätt.  

 

Att IVPA arbetar självständigt 

 

Studien visar också en annan bild av behovet av arbetsledning i arbetet med patienter med 

hjärtstopp. Denna bild beskriver en IVPA-verksamhet som är välutbildad och självständig och 

beskrivs av följande informant: 

 

"Dom har ju utbildning i HLR och....behöver inte, alltså är så att säga självgående, behöver 

inte instrueras hur man skall utföra HLR utan har det utbildningsgraden sedan tidigare". 
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Här beskrivs en IVPA-enhet med kunskaper att utföra HLR utan att på plats vid patient 

behöva bli instruerad i hur man gör det. Studien visar vidare att behovet av en arbetsledare 

ändå är lika önskvärd från ambulanspersonalens sida, men att fokus för denna person helt kan 

riktas mot en rent ledande och inte en undervisande roll.  

 

HLR-konceptet delvis uppfyllt 

IVPA understödjer bröstkompressioner 

Att IVPA understödjer bröstkompressioner innebär att personalen på IVPA-enheten bistår och 

assisterar ambulanspersonalen med manuella hjärtkompressioner. Studien visar unisont att 

personalen på IVPA-enheten utför bröstkompressioner på patienter med hjärtstopp 

prehospitalt. En informant ger sin syn på detta: 

 

"När vi då är på hjärtstopp tycker jag att arbetet fungerar mycket bra, dom kan utföra väldigt 

mycket åtgärder som vi därmed kan lämna åt sidan, t.ex. kompressioner......som faktiskt 

kräver en person på heltid...att göra det". 

 

Resultatet som framgår i citatet beskriver att IVPA-personalen utför en av de åtgärder som är 

nödvändiga för att HLR-konceptet skall tillgodoses. Detta faktum möjliggör för 

ambulanspersonalen att kunna avancera sin behandling med exempelvis medicinering eller 

annat ändamålsenligt, detta då den ena i ambulansbesättningen  inte ensam behöver ansvara 

för bröstkompressionerna.  

 

Att IVPA med goda bröstkompressioner ger patienten en chans att överleva 

 

Resultatet i studien visar tydligt att informanterna är nöjda med kvaliteten på 

bröstkompressionerna som IVPA-personalen utför. En av informanterna sammanfattar det på 

följande sätt: 

"Jaa …… oftast är det ju….inget att klaga på när det gäller kompressioner . Dom tränar 

mycket på det. Kompressionerna utförs ……. oftast med god kvalité … att det är rätt takt, rätt 

djup och på rätt ställe". 

 

Flera av informanterna bedömer att bröstkompressionerna är tillräckligt bra och att man 

överlåter den rollen till IVPA-personalen, därmed kan ambulanspersonalen utföra andra 



19 

 

åtgärder i HLR-processen. Detta kan, enligt studien, dels bero på att flera i IVPA-gruppen har 

sjukvårds- eller ambulanserfarenhet sedan tidigare och att det genom detta blir en 

kvalitetssäkring gällande bröstkompressionerna. Studien visar också att räddningstjänsten har 

regelbunden träning på HLR-konceptet och därmed får praktisk och teoretisk kunskap.  

 

Att IVPA har svårt att skapa fria luftvägar 
 

Resultatet i studien angående luftvägshantering visar övervägande att IVPA:s kunskap att 

skapa fri luftväg och att hantera ventilation brister i flera fall. En informant ger sin teori: 

 

"Däremot ventilationen ….. att försöka ge syrgas till patienten…är väl inte lyckat alla 

gånger, långt ifrån. Det är … är inte alltid man har fria luftvägar heller. Men dom gör så gott 

dom kan i en stressig situation men det är inte optimalt. Många äldre brandmän som har 

jobbat ett tag  är gamla "ambulansare" som har sjukvårdsutbildning, så det sitter i 

ryggmärgen att alltid skapa en fri luftväg. Men … … nu så åker dom inte lika ofta så dom 

tappar kunskapen …. handhavandet". 

De brister som föreligger enligt studien kan tillskrivas dels bristande erfarenhet och bristande 

kunskap rent medicinskt. Resultatet pekar återigen på erfarenhet som en faktor. Studien visar 

att IVPA-personalen tenderar att ventilera patienter för kraftigt, ofta utan att en optimal 

luftväg etablerats. Exempel på bukventilering med aspiration nämns i resultatet. Detta leder 

till att ambulanspersonalen omedelbart efter ankomst övertar luftvägsansvaret. Utöver dessa 

faktorer ger inte resultatet någon närmare bild av på vilket sätt luftvägshanteringen fallerar. 

Resultatet pekar dock inte endast på brister i luftvägshanteringen. Informanter har uttryckt att 

IVPA arbetar med för luftvägen anpassade hjälpmedel som man behärskar och gör det med 

gott resultat. Det framgår med tydlighet att ambulanspersonalen uppskattar att IVPA-

personalen har ambitionen och viljan att skapa fri luftväg och att ventilera patienten, detta 

faktum är mer framträdande och framhålles som mer viktig än att luftvägshanteringen inte är 

optimal. Det gemensamma målet är att rädda liv, då är skapande av fri luftväg avgörande. 

Bemannat att klara uppgiften 

IVPA visar upp tydliga roller 

I analysen upplevde informanterna att räddningstjänstens personal tog ett steg bakåt då 

ambulansen kom och tog en tydlig roll som assisterande. Räddningstjänsten hjälpte till med 
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arbetet med och runt patienten med att skapa vårdrum, hjälpa till med utrustning, ta hand om 

anhöriga då ambulanspersonalen som medicinskt ansvarig kunde koncentrera sig på patienten. 

En ambulanspersonal beskriver på följande sätt:   

”Ja…(paus)… dom är oftast 3-5 brandmän som kommer ut. 2 st. kan man ha hjälp med när 

det krävs HLR medans dom andra kan vara vägvisare, ta hand om anhörig samt hämta grejer 

till oss om vi behöver nåt ur våran bil …” 

Analysen visade att räddningstjänsten entydigt tog rollen som assisterande personal vid 

ambulansens ankomst. Att få hjälp av "fler händer” ansågs av informanterna som värdefullt  

samt att IVPA-personalen ofta visar stor tydlighet gällande "vem som gör vad" inom gruppen. 

Exempelvis utses två personer som ansvarar för HLR-arbetet, en eller flera agerar vägvisare 

etc.  

 

Att ambulanspersonal upplever IVPA som strukturerat 

Vid hjärtstopp där IVPA är utlarmat kommer räddningstjänstens personal att befinna sig i en 

komplex miljö som inte ingår i räddningstjänstens normala arbete. I analysen framgår att 

räddningstjänsten arbetar strukturerat. I IVPA-gruppen finns en styrkeledare, som är arbetsledare 

för styrkan och som fördelar arbetsuppgifterna. Informanterna belyste att det finns många 

brandmän som har erfarenhet av ambulansverksamhet och dessa ofta fick rollen som 

sjukvårdsledare vid IVPA–larm. Strukturen förändras när ambulanspersonalen anländer och tar 

över ansvaret. Att brandmännen då tog ett steg tillbaka och väntade på vidare direktiv från 

ambulanspersonalen. Ibland var det erfarna brandmän som tog saken i egna händer och utan 

anmodan hjälpte till att göra rent runt patienten, vara behjälplig med utrustningen m.m. Initialt 

kunde det dock ibland vara rörigt på plats då rollfördelningen bland IVPA-personalen varit oklar. 

En informant beskriver: 

” Ja, IVPA- gruppen verkar ju ha tydliga arbetsroller...dom är allt som ofta väldigt 

strukturerade och när vi kommer så……tar vi över (leende)……eller ja, det är inte säkert att 

vi tar över rent praktiskt, många gånger är det praktiskt att ha nån av dom som ger 

kompressioner medans vi… kan fixa en bättre luftväg exempelvis...ge läkemedel. När vi 

kommer så handlar det väl mer om att…..vi tar över behandlingen men…fortsätter delegera 

arbetsuppgifter till...ja, dom då. Det är ganska tydliga roller tycker jag. Dom är 

ju...ehhh…ganska flexibla….gällande arbetsuppgifterna på plats, det kan ju vara många 

olika, det behöver ju inte vara med HLR att göra utan mer praktiska saker som att flytta 
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patienten, ta med sig material, flytta fordon, det kan ju vara …….komplext ibland. (paus) Jag 

tycker att dom är väldigt flexibla.” 

Att skapa positivt vårdrum  

 I analysen kom det fram att räddningstjänsten börjar med att skapa ett vårdrum runt 

patienten, ett utrymme för att kunna omhänderta patienten på bästa sätt samt även göra plats 

för annalkande ambulanspersonal. Det kan innebära att få folk att flytta på sig, flytta på 

möbler som står i vägen m.m. Ibland ligger patienten olämpligt till, i en smal korridor eller i 

en säng där det inte går att utföra HLR. Då flyttas patienten till ett utrymme som ger möjlighet 

till behandling. Allt sker omedelbart och kan från ett utanförperspektiv se ganska bryskt ut. 

En informant beskriver:  

”… flytta omkring grejer som står i vägen för att komma åt patienten.” 

Informanterna belyste att ju fler ”händer” som finns, desto mer kan göras. Istället för fyra 

händer finns det ”tio händer” till att ta hjälp från. Det går mycket snabbare och det gagnar 

patienten om allt är klart med en bra arbetsyta vid ambulansens framkomst. 

Vägen fram till patienten 

I studien betonas en fördel att IVPA- personalen var på plats hos patienten. Detta gäller 

framför allt i glesbygden då de själva kan vara osäkra på adressen. Informanterna tyckte att 

IVPA- personalen kan sitt distrikt bra och då framför allt i glesbyggd där det finns 

deltidsbrandmän som både bor och jobbar i området. En ambulanspersonal beskrev: 

”….ehh… att kunna kontakta dom för att få vissa vägar som inte är bra vägar att köra på och 

det känner dom oftast till och har inte vi varit i området innan så kan dom rapportera 

lämpligaste väg. Så de e en fördel med deras lokalkännedom. Och det är oftast gubbar som 

bor i området också … ehh.. och dom har oftast bra koll på hur det ser ut.” 

Informanterna ansåg  att det var värdefullt med att IVPA- personalen placerade en personal 

som vägvisare för att visa vart ambulansen skulle in då det kan vara svårt att hitta fram ute i 

glesbygden. En hjälp som en ambulanspersonal fick som berättar:  

”Sen är dom ju som sagt duktiga att visa vägen till patient. Får alltid möte av nån. Ex. ute i 

skogen ex. hjärtstoppet xxxx var det ganska svårt att hitta och då stod dom ute vid en korsning 

och vinkade in och blinkade med ficklampor för det var kolsvart ute.” 
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Resultatet visar att radiokommunikation vid framkörning är viktig för att få reda på 

lämpligaste väg. Att som ambulanspersonal kunna förbereda sig bättre när exakt 

vägbeskrivning kom från IVPA- personal för tiden är av yppersta vikt vid hjärtstopp. 

Koncentrationen kan läggas på annat om adressen är känd eller om man får reda på var 

”vägvisaren” står. I glesbygden är det ofta långa sträckor som skall köras, där finns grus- och 

skogsvägar som inte all ambulanspersonal känner till men som räddningstjänsten inom 

distriktet känner till. I glesbygd finns det brandstationer som bemannas av deltidsbrandmän 

och de är enligt informanterna ”guld värda” när det handlar om att hjälpa ambulansen fram till 

rätt adress. 

Behov av riktlinjer för kommunikation 

Kategorin beskriver informanternas upplevelser av kommunikationen mellan 

räddningstjänstspersonal och ambulanspersonal, kommunikation sker via 

kommunikationsradio, telefon och då båda enheter är på plats hos patienten.  

Att ambulanspersonalen får återrapportering i tre faser 

I analysen vill informanterna få rapport i tre faser. Första rapporten ges när räddningstjänsten 

är framme på plats och ger en bakåtrapport via radio om patientens status till den annalkande 

ambulansen. Informanterna uppskattade även att få rapport om vilken väg som är den bästa 

fram till adress. Informanterna uttryckte viss frustration då den första kontakten ibland inte 

ansågs fullgod. Den ansågs viktig eftersom den ger information om patientens initiala tillstånd 

och att man som ambulanspersonal kan förbereda sig på vad som väntar vid framkomst. 

Andra fasen i rapporteringen är när ambulanspersonalen är framme på adress. Att få en 

rapport hur situationen är på plats, patientens status samt hur det ser ut runt omkring 

patienten, t.ex. var i huset patienten ligger. Tredje fasen är vid patientens sida med 

räddningstjänstens personal som gör HLR. Hur länge har HLR pågått,  vad som är gjort i 

övrigt samt hur patienten låg när räddningstjänsten hittade honom eller henne.  

”Brukar fungera. Är inga konstigheter. Oftast ….. vad heter de…….styrkeledaren som man 

har kontakt med. Han i sin tur förmedlar vidare till sina …… undersåtar…. [ler]……nää jag 

har aldrig varit med om några problem med kommunikationen på plats. Kanske kan det strula 

lite under färd då vi…..har olika kanaler på radion. Informationen går inte alltid fram 

…ehhh….till oss om vad som sker på plats. Men vi har nytt radiosystem båda två så vi har 

inkörning på det…… ehh……samt att vi har två centraler. Vi har SOS och räddningstjänst 
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har LC. Kan ibland försvinna info redan där. Framför allt vilken radiokanal som vi skall ha 

tillsammans.” 

Att det finns svårigheter att skapa en informativ kommunikation 

Räddningstjänsten är framme först på plats och skall ta snabba beslut vid ett hjärtstopp. Det är 

inte alltid räddningstjänsten prioriterar en återrapport till ambulansen då ambulansen är på väg 

och har en bit kvar att åka. Analysen visar att det ibland kan bli ”skrala rapporter” och att det 

är svårt att få rätt information av räddningstjänst då dessa är först framme på adress.  

”Ja …(paus)... de kan ju ibland, men ibland kan det ju bli ganska skrala rapporter och de 

kanske inte e …(paus)… dom kanske inte kan prioritera informationen i rätt ordning. Det kan 

jag tycka ibland att jag märker det att dom  rapporterar gärna om sådana saker som inte har 

med själva patientens status att göra … ehh… men e , samtidigt så träffar dom inte patienter 

som himla ofta ur den synvinkel, men dom gör det i mellan åt. Det blir ingen rutin på vilket 

sätt dom ska rapportera utifrån.” 

Att avvakta rapport  och överblick före övertag  

Ambulanspersonalen kan se en lättnad på räddningstjänstpersonalen när ambulanspersonalen 

kommer. Det infinner sig en ansvarbefrielse hos räddningstjänstpersonalen. Informanterna 

upplever att kommunikationen på plats fungerar bra, dom får en snabb rapport från 

räddningstjänsten hur situationen är på plats och får även en snabb anamnes om patienten. 

Ambulanspersonalen tar här över ansvaret för patienten och använder sig av IVPA-personalen 

för assistans. En ambulanspersonal beskriver:  

”Vi … ehh… stormar ju inte in o tar över. Men …. ser vi att det fungerar o dom gör det bra 

så låter vi dom fortsätta tills vi ….. har fått mer kontroll över situationen. Ehhh …. kontroll 

som …..information från brand vad som har hänt…. en snabb anamnes från dom. En rapport  

först sen kan vi ta vid ….man behöver inte bryta något som fungerar bra.” 

IVPA förbättrar logistik 

Att IVPA understödjer förflyttning och avtransport 

I studien framgår tydligt att ambulanspersonalen uppskattar och värdesätter IVPA vad 

beträffar assistans med olika arbetsuppgifter kring patienten, som inte bara har med själva 
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HLR-arbetet att göra. En av informanterna ger följande syn på IVPA och samarbetet med 

logistiska arbetsuppgifter: 

"Dom brukar ha en löpare ute vid vägbanan som möter upp oss och visar oss vägen.  

Förutom att dom har startat upp HLR  så …ehh… så är dom bra med att hämta grejer som vi 

behöver…..bårar med mera……utrustning ….. flytta omkring grejer som står i vägen. 

Logistiken runt är dom duktiga på …ehh… stanna kvar och vara behjälpliga ……hjälper till 

med bårar, hjälpa till att lyfta och flytta patienten eller vad som nu skall göras." 

Det faktum att ha personal på plats vid patienten som underlättar arbetet när sjukvårdsinsatsen 

intensifieras eller skall förflyttas till ambulansens vårdarhytt beskrivs i resultatet som 

avgörande. Personalen från IVPA-enheten kan hjälpa till att hämta material från ambulansen 

som behövs för vårdinsatsen. Ambulanspersonalen är dock ansvarig för att allt material som 

man tar ut ur ambulansfordonet och att detta material medtages från platsen när man lastar 

patienten. 

Att IVPA-personal är behjälplig med logistiken runt patienten 

IVPA-personalen bedöms i resultatet visa god vilja att underlätta arbetet, t.ex. se till att 

möbler som blockerar flyttas eller att patienten förflyttas på ett säkert sätt, både för patient 

och för personal. Yttre faktorer, som t.ex. ishalka eller en oskottad uppfart, nämns också som 

exempel på logistikarbete som personalen på IVPA-enheten är behjälpliga med. En informant 

beskriver vikten av sådana insatser: 

"Även de praktiska grejerna är viktiga i sammanhanget. Det är ju för patientens bästa det 

också, att det går snabbare att få ut patienten ur ett hus, till exempel. Det kan ju vara minst 

lika avgörande för patientens……ja…..ehh…..chans att klara sig, menar jag, som att…man 

gör bra HLR. Jag tycker bara att det är positivt" 

 

Det förfaller alltså som att alla insatser kring patienten som verkar positivt på vårdförloppet, 

både direkta och indirekta, uppskattas av ambulanspersonalen om de anses gagna patientens 

chans till överlevnad. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Avsikten med studien har varit att ge en bild av ambulanssjuksköterskornas upplevelser i 

samarbetet med personal från räddningstjänsten i en storstad, i rollen som IVPA-personal, 

detta i samband med patienter drabbade av hjärtstopp utanför sjukhus. Författarna har utifrån 

syftet valt att använda sig av en kvalitativ metod med intervjuer som informationskanal. 

Kvalitativ forskning syftar till att framhäva en särskild företeelses natur, där man söker dess 

mening och vad detta egentligen betyder eller handlar om (Widerberg 2002). En fördel med 

kvalitativa intervjuer är att det inte finns standardiserade tekniker för intervjuarbete (Kvale 

2009). De fördelar som författarna kunnat se med denna metod är att det är själva råmaterialet 

som utgör underlaget för studien och att detta ger möjlighet för en förutsättningslös tolkning 

av de data som intervjuerna givit (Lundman & Hällgren Graneheim 2008). Vidare menar 

Widerberg (2002) att man som forskare tar tillvara på de data från intervjuerna som är 

intressant i paritet till syftet och har möjligheter att följa upp dessa data. Detta styrs enligt 

samma författare av olika faktorer. Yttre faktorer som var intervjuerna genomförs och hur 

mycket tid som står till förfogande kan spela in, men även faktorer som personkemi och 

"dagsform" kan forma kvaliteten på intervjun.  

 

Författarna till denna studie har valt en för informanterna van miljö att genomföra 

intervjuerna i, d.v.s. deras arbetsplats eller bostaden. Detta ansågs fördelaktigt eftersom den 

yttre miljön bedömdes som så hemvan som möjligt och att detta förhoppningsvis minimerat 

eventuell yttre påverkan på informanterna. Studien omfattar åtta intervjuer. Dessa spänner 

över personal arbetande i geografiskt skilda delar av det ambulansdistrikt som studien 

omfattar. Detta ansågs som nödvändigt för att ge ett så samlat resultat som möjligt. 

Könsfördelningen var fem män och tre kvinnor. Intervjuerna inleddes med en öppnande fråga 

i syfte att ge informanten möjlighet att fritt ge sin bild av ämnet. Då syftet i studien efterfrågar 

egenupplevda händelser är kvalitativ inriktning på intervjuerna väl lämpad då den efterfrågar 

informanternas egna ord gällande upplevelser, tankar och känslor (Dalen 2007). 

Under intervjuernas gång arbetade författarna till studien med ett fåtal följdfrågor utifall 

flödet i intervjun skulle stagnera. Ofta tillämpades bara en uppmaning att fortsätta eller att 

utveckla vissa bitar som gentemot syftet ansågs intressant, detta utan att styra intervjun. 

Materialet spelades in och transkriberades sedan ordagrant i löpande text. Det sedermera 
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kondenserade materialet analyserades sedan med induktiv forskningsansats på deskriptiv nivå. 

Den induktiva forskningsansatsen syftar till att dra ett antal slutsatser av insamlat material 

byggt på erfarenheter och att därefter dra en konkluderande slutsats (Dalen 2007). Detta 

möjliggör just en förutsättningslös tolkning av insamlat material med minimal egen tolkning 

av råmaterialet. (Lundman & Hällgren Graneheim 2008). 

 

Denna metod bedömde författarna vara en förutsättning för att få ett resultat som bygger på 

rena erfarenheter om samarbetet med IVPA-enheter vid hjärtstopp prehospitalt.  

 

Upplevda svårigheter under datainsamlingen var få. En intervju avbröts efter några minuter då 

informanten missuppfattat syftet med studien och inte upplevt något fall med hjärtstopp 

prehospitalt tillsammans med IVPA. En intervju genomfördes med en informant som var i 

tjänst, som i slutskedet av intervjun fick ett uppdrag. Då intervjun bedömdes som värdefull 

rent innehållsmässigt färdigställdes den efter att aktuellt ambulansuppdrag avslutats. I övriga 

intervjuer var förekomsten av störande moment, som t.ex. kollegor som kommer in i rummet, 

mycket få. Informanternas mobiltelefoner ombeddes stängas av för att minimera eventuella 

störande inslag.  

 

Resultatdiskussion 
 

I denna studie har författarna klarlagt fem huvudfynd utifrån de sju huvudkategorierna som 

resultatet givit och dessa utgör grunden för resultatdiskussionen. Dessa fynd bygger på 

informanternas upplevelser av samarbetet med IVPA-enhet i hjärtstoppssituationer.  

 

Tvärprofessionellt samarbete 

 

När begreppet IVPA sett i relation till ambulanssjukvård, som i studiens innehåll omfattar 

patienter med hjärtstopp utanför sjukhus, träder ett samspel i kraft, ett samspel mellan två 

yrkeskategorier med två i detalj olika verksamhetsområden. Detta samspel kräver 

gemensamma beröringspunkter och det gemensamma intresset är att rädda människoliv. Detta 

berörs i Berlin och Carlström (2009) där man diskuterar begreppet horisontell samverkan. Där 

beskrivs att ambulanspersonalen får lämna över uppgifter som man normalt sett utför, till 

räddningstjänstpersonal, fram tills dess ambulansen når patienten. I Berlin och Carlström 

(2009) exemplifieras tillfällen då ambulanspersonalen visat ovilja att överlåta arbetsuppgifter 

som dom normalt sett förfogar över, omnämnt som skyddande av förfoganderätt. Detta kan 
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leda till att kommunikationen minimeras och att parterna, som är tänkta att samarbeta, 

distanseras ifrån varandra. Detta torde inte främja samarbete, ett samarbete som syftar till att 

utföra livräddning, ge vårdbehövande trygghet samt att kommunicera med hälso- och 

sjukvårdspersonal i ambulans (Regional riktlinje, VGR, 2012). 

 

Ambulanspersonalen upplever generellt god uppbackning av räddningstjänstens personal när 

de är på väg till adress samt när de är på plats. Räddningstjänsten, som oftast är fler personer 

till antal, visar bästa väg fram till patient och de tar hand om anhöriga och patient innan 

ambulans framkomst. Detta är  framförallt viktigt i glesbygdsområdena, där det ibland kan 

vara svårt att hitta. De hjälper till med allt runt omkring när ambulansen har anlänt och är 

lyhörda. IVPA-personalen är behjälplig med många olika saker kopplat till den aktuella 

vårdsituationen, bl.a. bärhjälp, frambringande av utrustning och framkomlighet men också 

patientnära arbete som bröstkompressioner, där resultatet visar att detta genomförs inspirerat 

och väsentligen komplikationsfritt. Detta framgår i arbetsbeskrivningen för IVPA-avtalet 

(SFS 2009:10 ) och kan vara att betrakta som något ambulanspersonalen skall kunna förvänta 

sig av räddningstjänsten inom områden där avtalet gäller. Det är naturligtvis ingen garanti för 

att detta verkligen efterföljs.  

Det är av stor vikt att ambulanspersonalen har god uppbackning av IVPA-personalen då det 

handlar om hjärtstopp på patient och att ingen tid får "spillas". Har inte ambulanspersonalen 

god uppbackning i sitt yrkesutövande så är risken stor att drabbas av stress, i Alexander och 

Klein (2001) jämförbart med psykisk ohälsa. Denna psykiska ohälsa kan bottna i att IVPA- 

personalen ibland är ovilliga att hjälpa till fullt ut, att få en bristfällig muntlig rapport på plats 

eller genom radiokommunikation på väg ut då IVPA- personal är på plats. Det finns tillfällen 

då skillnaderna mellan organisationerna gör sig tydliga, när det blir tydligt att 

ambulansorganisationen och räddningstjänsten i grunden har olika ordinarie arbetsuppgifter. 

Överlåtande av ansvar till ambulansen 

I studien framgår det att det finns behov av en ”arbetsledare”, en person som leder arbetet och 

dirigerar de övriga livräddarna att utföra åtgärder för att nå ett gott resultat. Vad är då en 

ledare, vilka egenskaper skall en god ledare ha? Enligt Gaiter (2013) kan man beskriva en 

ledare som en person som besitter god kommunikation, respekt, förtroende, kunskap och 

effektivitet och använder dessa egenskaper för att åstadkomma harmoni och främja lagarbete. 

En ledare beskrivs också som en person som besitter förmåga till öppenhet för förändring och 
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som inte är rädd för att misslyckas. Att ha kännedom om sig själv och den egna förmågan att 

skapa beskrivs också som centralt.  

Då ambulanssjuksköterskan som kommer fram till patienter med hjärtstopp har det 

medicinska ansvaret (SFS 2010:659), faller detta ledningsansvar på hans eller hennes axlar. 

Ambulanspersonalen mottar en rapport från IVPA-personalen när man anländer till patientens 

sida. Efter detta träder ledarrollen i kraft. Enligt Gunnarsson och Stomberg (2009) styrs denna 

roll av många olika delar. Den enskilde sjuksköterskans egen erfarenhet påverkar förmågan 

att leda och fatta beslut. Kan man som ledande sjuksköterska relatera till en liknande 

vårdsituation med gott resultat arbetar man gärna efter detta mönster.  Vårdmiljön i övrigt, 

som t.ex. anhörigas närvaro eller om patienten befinner sig i offentlig miljö, anses också 

påverka ledararbetet och inriktningen av vården. Enligt Gunnarsson och Stomberg (2009), 

som utfört en studie av sjuksköterskor i prehospitalt arbete, uttryckte många av dessa 

informanter hur lätt det kan vara att lockas att påverkas av kringvarande personer runt 

patienten, att låta sig stressas och att ibland tappa fokus från patienten då det ofta finns många 

s.k. "experter" som vill påverka eller leda vården. Wireklint (2005) avhandlar också begreppet 

"ledning" i vårdsituationen och menar att en i vårdargruppen är "ledare" och  styr vården. Man 

poängterar också värdet av samarbete och att alla som igår i livräddargruppen kompletterar 

varandra i arbetet. 

 IVPA- personalen lämnar över ansvaret till ambulanspersonalen när dessa kommer till 

platsen. IVPA- personalen avger en snabb rapport på plats. Ambulanspersonalen som har mer 

erfarenhet av medicinskt omhändertagande tar över ansvaret och blir ”arbetsledare” över 

situationen. Ambulanspersonalen leder arbetet och informerar sig om patientens hälsohistoria, 

t.ex. via anhöriga, för att bilda sig en uppfattning om patienten för att sedan ge rätt behandling 

medicinskt. Tiden är viktig vid hjärtstopp men kan inte ses som en garant för överlevnad. 

Snabba beslut krävs och enligt Barnes (2006) är ambulanspersonalen tränad för ta snabba 

beslut. Är ambulanspersonalen rätt tränad och väl utbildad för att prioritera rätt så är det enligt 

Liberman, Mulder, Lavoie, Denis och Sampalis (2003) en vinst för patienten och ger en större 

chans till överlevnad. 

  Om man återigen värderar begreppet horisontell samverkan (Berlin & Carlström 2009) 

beskrivs tillvaratagande av resurser och utbyte av resurser mellan organisationerna som 

grundvalarna i samarbetet. Att man avsäger sig förfoganderätterna från båda håll och inser att 

man är beroende av varandra för att hantera situationen anses öka chansen till samverkan.  
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Goda ambitioner gällande HLR 

IVPA-personalen utför på flera plan HLR av god kvalitet. Detta gäller såväl god teknik 

gällande bröstkompressioner samt god ambition att vilja ikläda sig rollen som livräddare. 

Kunskapen om tekniken är god och ambulanssjuksköterskan känner förtroende för det arbete 

som IVPA-personalen utför och kan därmed friställa sig för andra åtgärder i 

livräddningsarbetet. Klart är att brister finns, i synnerhet gällande skapande av fri luftväg. 

Trots att ambitionen för att etablera fri luftväg finns övertas  denna åtgärd nästan omedelbart 

av ambulanspersonal vid deras ankomst. Luftvägshanteringen vid hjärtstopp kan fallera då 

IVPA- personal inte är vana vid att hålla fria luftvägar eller att ventilera en patient. Risken 

finns att det kommer upp maginnehåll eller blod ner i lungsäcken om det inte hålls riktig fri 

luftväg och detta kan leda till följdskador (Brambrink & Koerner 2004). Att i dessa fall 

tvingas att suga rent luftvägarna är en riskabel åtgärd och tar tid från de övriga 

arbetsuppgifterna. Enligt Brambrink och Koerner (2004) behövs det en individ med 

utbildning för att åstadkomma en fri luftväg och adekvat ventilation. 

 

Vikten av tidig och god HLR kan inte underskattas. Höyer och Frischknecht Christensen 

(2009) har genomfört en studie i Danmark där s.k. "first responders" med utbildning i HLR 

kallats ut där längre framkörningstid förväntas för ambulansen. Även där kan man se en ökad 

överlevnad för dessa patienter.  

 

Positivt vårdrum 

Med begreppet vårdrum avser författarna av studien den miljö vari vården bedrivs. Det avser 

både den faktiska miljön och det mentala och psykologiska arbetsklimatet som råder. 

Räddningstjänsten gör ett viktigt arbete med patienten då dessa assisterar ambulanspersonalen 

med hjärtkompressioner men också arbetet runt patienten är av vikt. Exempelvis kan man  ta 

hand om anhöriga för att få fram fakta kring patienten, sjukdomshistoria etc. eller att sköta det 

praktiska runt patienten, t.ex. att flytta möbler eller hjälpa till med utrustningen, i resultatet 

benämnt som logistikarbete. För att förstå vad som avses med att IVPA-personalen är 

behjälplig med logistikarbete kring patienten krävs ett klarläggande om vad som här avses 

med logistik. Logistik som begrepp är tämligen brett och kan sättas ihop med olika typer av 

sysselsättningar. Enskilt kan man likna det med kunskapen att bedriva ledning och/eller 

kontroll av t.ex. en vara eller specifik sysselsättning, att se till att en vara eller verksamhet går 

så bra och effektivt som möjligt från punkt A till punkt B (Lumsden 1998). I en vårdsituation 
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likt ett hjärtstopp prehospitalt kan man  likna det med att IVPA-personalen underlättar och 

effektiviserar arbetet kring patienten. 

 

Detta sparar mycket tid för ambulanspersonalen som är medicinskt ansvarig och kan då i stort 

sett uteslutande ägna sig  åt patienten. Som ansvarig ambulanssjuksköterska på plats hos en 

patient med hjärtstopp gäller det att ha överblick över hela situationen, hela vårdrummet eller 

scenen. Wireklint (2005) lyfter i sin avhandling fram flera faktorer som bedöms utgöra 

väsentliga delar för att kunna bemästra scenen och för att göra vårdrummet positivt. Exempel 

på dessa är att man skall ge förutsättningar för en vårdbedömning. Varje vårdmiljö är på sitt 

sett unik, patienten kan befinna sig i hemmets lugna miljö, patienten kan befinna sig utomhus 

i svårtillgänglig terräng eller patienten kan ha drabbats av sjukdom mitt på gatan i en offentlig 

miljö. Wireklint (2005) menar att varje vårdsituation måste "skräddarsys" sett till omgivande 

miljö, kanske måste man, som exempel, flytta patienten från gatan för att kunna skapa 

förutsättningar för positivt vårdrum. Man kanske måste flytta patienten till annan miljö för att 

överhuvudtaget komma åt honom eller henne. Det är en stor fördel med att ha tillgång till 

"fler händer" för att snabbast möjligt kunna åstadkomma en hanterbar och säker arbetsmiljö 

för samtliga livräddare. Faktorer som att IVPA-personalen ger en hjälpande hand med 

sjukvårdsmaterial på plats, hjälp med bår m.m. är något Wireklint (2005) också lyfter fram.  

 

Vårdrummet avser inte bara den faktiska miljön. Det gäller även att bringa ordning rent 

mentalt eller själsligen. Att se någon falla ihop i akut hjärtstopp kan vara traumatiskt, det kan 

finnas människor i närområdet som bevittnat hela skeendet och som i vårdsituation kan ha 

svårt att hålla känslorna i styr. Det kan finnas anhöriga till patienten som p.g.a. situationen 

uppträder förvirrat, som obstruerar livräddarna eller som t.o.m. kan uppträda agiterat. Här 

gäller det som vårdare att se hela situationen. Enl. Dahlberg och Segesten, (2010) skall man 

som vårdare ha fokus på patientens hälsa och vårdande utan att för den sakens skull utesluta 

de närstående. Vid hjärtstopp tillsammans med IVPA-enhet finns bemanning för att även ta 

hand om anhöriga. Ibland är det just det faktum att de anhöriga lämnas helt utanför som 

upprör och således försämrar vårdrummet. Detta torde vara ett stöd för ambulanspersonalen. 

Att känna att det finns personal för att stödja, kanske trösta och assistera i arbetet kring 

patienten är en tillgång som genererar en positiv känsla i en belastad situation hos såväl 

anhöriga som ambulanspersonal. Enligt Suserud (2005) betonas vikten att ge anhörig 

information om vad som händer med patienten och vad som sedan skall ske. IVPA- 
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personalen tar väl om hand om anhöriga. De blir då delaktiga i och med att de ger viktig 

information om patienten, visar medicinlistor m.m.  

 

Kommunikation 

Kommunikationen är viktig mellan ambulans och räddningstjänsten vid hjärtstopp då 

tidsaspekten är viktig. Rätt information skall levereras mellan de två utryckande parterna för 

att förberedelserna skall kunna bli optimala. 

 

 Information via radiokommunikation ges omedelbart vid utlarmning av räddningsenheter.  

Aktuell alarmeringscentral tar emot ett inkommande samtal från platsen för händelsen. 

Alarmeringscentralen i sin tur larmar ut en ambulans och kontaktar sedan räddningstjänstens 

ledningscentral där man larmar ut en räddningsstyrka på IVPA–larm. Mycket av 

informationen kan försvinna på vägen.   

 

Det finns mycket tradition gällande kommunikation via kommunikationsutrustning, tradition 

som idag skiljer ambulansen och räddningstjänsten åt. Denna tradition kan göra att 

informationsutbytet fallerar, när man gentemot de två organisatoriskt olika instanserna ser 

olika information som värdefull. Räddningstjänsten kanske prioriterar att informera om 

vägbygget som kommer att tvinga ambulansen att ta en omväg till patienten. Ambulansen 

kanske hellre vill ha information om status på patienten. IVPA-enhet fokuserar ibland på att 

rapportera om saker som av ambulanspersonalen anses som fullständigt ointressanta i 

sammanhanget. Detta gäller framförallt när det handlar om radiokommunikation då IVPA-

personal är framme hos patient och ambulansen är på väg. IVPA-personalen är inte vana att 

prioritera medicinskt och det kan bli fel i rapporteringen. I McGrail, Morse, Glessner och 

Gardner (2009) betonas att en väl  fungerande kommunikation där båda parter är delaktiga 

och arbetar mot ett gemensamt mål är viktig. Hastie och Fahy (2011) beskriver att detta kan 

leda till positiva effekter i patientomhändertagandet. I enlighet med Robinson, Gorman, 

Slimmer och Yudkowsky (2010) finns det en förståelse för respektive organisations gränser 

gällande kompetens- och ansvarsområde men genom god kommunikation främjas ett gott 

samarbete. Enligt McGrail et al., (2009) kan det ses som ett ömsesidigt kunskapsutbyte att 

man nästa gång skapar ett ännu bättre samarbete och därmed utvecklas ihop. 
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Idag använder sig ambulansorganisationen i studiens undersökningsområde av ett nytt 

radiokommunikationssystem som kallas för ”RAKEL". Räddningstjänsten har precis börjat 

med detta system, därav fungerar inte alltid internkommunikationen. 

Slutsats 

Ambulanspersonalen anser sig ha ett gott samarbete med IVPA-styrkan i samband med 

prehospitala hjärtstopp. Trots att vissa enskilda moment brister rent kunskapsmässigt, t.ex. att 

skapa fri luftväg, känner ambulanspersonalen bra stöd och tillit vad gäller bröstkompressioner 

och övrigt samarbete. Ambulanssjuksköterskan tar och ges ledningsrollen vid ankomst efter 

att IVPA-enheter överrapporterat eventuella åtgärder som utförts och delegerar sedan 

uppgifter till övriga livräddare. Det kan handla om rent livräddande åtgärder men likaväl att 

skapa en bra vårdmiljö, som t.ex. att frigöra yta kring patienten, förbereda uttransportering av 

patienten ur bostaden eller att finnas till hands för anhöriga. Klart är att det finns traditionella 

och organisatoriska skillnader mellan ambulanspersonal och räddningstjänstpersonal gällande 

vilken information som anses värdefull att delge varandra. 

Kliniska implikationer 

Författarna till studien är väl medvetna om att det föreligger skillnader mellan de 

samarbetande organisationerna i arbetet med hjärtstopp prehospitalt. Detta avser allt från 

utbildning till geografisk lokalkännedom. Resultatet av studien ger en känsla av att dessa 

skillnader i det akuta läget ibland bortses ifrån, exempelvis när det gäller luftvägshantering 

och kommunikation. Författarna efterfrågar därför en bredare integrering mellan 

verksamheterna, ett utbildningssamarbete som inte bara fokuserar på samövningar med 

trafikolyckor som idag ibland förekommer, utan även akut sjuka patienter. Man bör skapa 

gemensamma plattformar som utbildningsdagar, där hjärt- lungräddning, med alla moment 

som tillämpas i "skarpt" läge, gemensamt övas. Förbättra utbildningstillfällen där 

räddningstjänstens personal får möjlighet att träna på praktiska moment, som t.ex. att hålla 

fria luftvägar. Det klassiska uttrycket "övning ger färdighet" kan ibland anses slitet, men är 

här högst relevant. Om både ambulansorganisationen och räddningstjänsten arbetar på samma 

våglängd med gemensamma verktyg och mot samma mål kan arbetet utvecklas ytterligare. 

Detta stärker självkänslan hos samtliga i gruppen och är till gagn för befolkningen då 

kvaliteten på hjärt- lungräddningen förbättras. 
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Hej 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

ambulanssjukvård på högskolan i Borås. I vårt examensarbete på avancerad nivå skall vi göra 

en kvalitativ intervjustudie med följande syfte: 

Syftet är att undersöka ambulanspersonalens upplevelser kring ambulansuppdrag vid 

hjärtstopp tillsammans med IVPA-enheter i Storgöteborg.  

Vi kommer att ställa frågor om dina upplevelser och erfarenheter i samband med 

ambulansuppdrag vid hjärtstopp tillsammans med IVPA-enhet.  

Ditt deltagande är helt på frivillig basis. Väljer du att deltaga  kan välja att avbryta ditt 

deltagande när under intervjun du vill utan att behöva motivera varför. Alla insamlade data 

kommer att avpersonifieras och ingen obehörig person kommer att få tillgång till insamlat 

material.  

Intervjun kommer att hållas utanför arbetstid i lokal som du finner lämplig för ändamålet. 

Tidsåtgången kommer inte överstiga 60 minuter.  

Vi är mycket tacksamma om just Du vill deltaga i vår studie. 

Med vänliga hälsningar 

 

Andreas Dehre  Anders Törnbrink                                                                                          

E-post: sa.dehre@gmail.com E-post: raidi15@hotmail.com                                                               

Tel: 0703-576643  Tel: 0707-657790 
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Till verksamhetschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ambulanssjukvården 

 

Vi är två sjuksköterskor verksamma inom ambulanssjukvården på Sahlgrenska 

universitetssjukhuset som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

ambulanssjukvård på högskolan i Borås.  Vi tänker göra en intervjustudie som handlar om 

"ambulanspersonalens upplevelser kring ambulansuppdrag tillsammans med IVPA-enheter i 

Stor-Göteborg". Denna studie utgör vårt examensarbete för utbildningen. Vi har själva 

mångårig erfarenhet av arbete tillsammans med IVPA-enheter och vill nu studera hur 

ambulanspersonalen upplever samarbetet prehospitalt med IVPA-verksamheten. 

 

 

 

Vi handleds i vårt examensarbete av nedanstående handledare på högskolan i Borås.  

 

Härmed ber vi om tillstånd att genomföra dessa intervjuer med ambulanspersonal anställda 

inom ambulanssjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  

 

Hälsningar 

 

Andreas Dehre    Anders Törnbrink                                                              

E-post: sa.dehre@gmail.com  E-post: raidi15@hotmail                   

Tel: 0703-576643   Tel: 0707-657790 

 

Handledare 

Angela Bång, universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap, högskolan i Borås         

E-post: angela.bang@hb.se                                                                                                      

Tel: 033-4354783  

  

Undertecknad verksamhetschef  godkänner härmed att Andreas Dehre och Anders Törnbrink 

genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

 

Ort           Datum                      Namn/titel 
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