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Sammanfattning    

 

I ambulanssjukvården krävs det många gånger att man tar snabba beslut om hur vårdandet 

skall utföras. Dessa beslut måste ofta fattas under kort tid och kan många gånger vara 

livsavgörande. Inom ambulanssjukvården används olika koncept som arbetsredskap vid 

händelser och olyckor. Ambulanssjukvården i en organisation i väst Sverige har fått 

utbildning i Prehospital sjukvårdsledning som används vid olyckor och andra större händelser. 

Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelse av att arbeta på 

olycksplats i ledande befattning. Eftersom detta koncept är relativt nytt är det ett område som 

inte är undersökt ur ambulanssjuksköterskans synvinkel. Studien är baserad på intervjuer av 

sex stycken ambulanssjuksköterskor som arbetar i ambulanssjukvården inom denna 

organisation och varit i ledande befattning på en olycka. Deras yrkesverksamma år inom 

ambulanssjukvården var mellan 3 och 8 år.  

 

Metoden är en kvalitativ intervjustudie med en öppen fråga och innehållsanalys användes för 

att få fram resultatet. Analysen resulterade till följande huvudkategorier: Visualisering, 

Interaktion, Otillräcklighet, Försvårande miljö och Insikt om övning ger fördjupad kunskap. 

Dessa kategorier beskrivs sedan i resultatet där även citat från intervjuerna framkommer. 

Författarna fann att det fanns ett stort engagemang och intresse hos deltagarna i studien. 

Studien visar att om en sjukvårdsinsats skall bli väl genomförd är det många faktorer som 

måste fungera. En av dessa faktorer är att man använder sig av ett koncept som ger en 

stabilitet och en trygghet för den som arbetar med det. En vanlig upplevelse var även att 

känna otillräcklighet för ambulanspersonalen. Denna känsla upplevde personalen både i 

arbetet med patienten men även med alla arbetsuppgifter som skulle genomföras på 

olycksplatsen.   
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INLEDNING 

Att arbeta som sjuksköterska inom ambulanssjukvården skiljer sig mycket från att 

arbeta inne på en vårdavdelning. I ambulanssjukvården krävs det många gånger att man 

tar snabba beslut om hur vårdandet skall utföras. Dessa beslut måste ofta fattas under 

kort tid och kan många gånger vara livsavgörande. Enligt Dahlberg, Segersten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg (2003) kan vårdaren känna sig ensam och utlämnad då 

det inte finns någon annan än kollegan att rådfråga angående det beslut som ska tas.   

 

Inom ambulanssjukvården används olika arbetsmetoder som redskap vid olika typer av 

insatser. Detta innebär att personalen arbetar utifrån en viss strategi vid exempelvis 

bröstsmärtor eller andra typer av sjukdomstillstånd. Vid händelser såsom brand, 

trafikolyckor eller andra insatser som kräver en annan metod som arbetssätt använder 

ambulanssjukvården olika koncept för att skapa ordning och för att få en struktur i 

räddningsarbetet allt detta för att minska lidandet för de drabbade. 

 

I Sverige används många olika koncept för att strukturera upp ledningsarbetet vid 

olyckor och händelser. Det är upp till den lokala ambulansorganisationen att välja vilket 

koncept som skall användas vid just dessa händelser.  

 

Författarna som själva arbetar inom ambulanssjukvården har av egen erfarenhet upplevt 

att vid vissa händelser kan ledningen vara väldigt strukturerad, medan det på andra 

händelser kan vara väldigt oorganiserat 

 

 

 

BAKGRUND 

I bakgrunden förklaras det vårdvetenskapliga perspektivet samt olika arbetsmetoder 

som används vid olyckor och större händelser. Några av dessa metoder används även i 

andra sammanhang som t.ex. i det militära (Lundberg, Jonsson, Vikström & Rüter, 

2008). Denna uppsats inriktar sig endast på att arbeta på skadeplats i det civila.   

  

Den vårdande vården 

Målet med all omvårdnad är att sträva efter ett så bra omhändertagande av patienten 

som möjligt. För att den optimala vården skall uppnås måste man utgå ifrån patientens 

behov. Ambulanssjukvården är den första kontakten för patienten i vårdkedjan (Poljak, 

Tveith & Ragneskog, 2006). Sjuksköterskan som vårdar patienten måste vara öppen och 

se människan bakom sjukdomen eller skadan. Dahlberg, et al. (2003) menar att i detta 

möte betonas närvaro och öppenhet för att patienten i så stor grad som möjligt skall 

känna ett välbefinnande i den vårdande situationen. Inom arbete på skadeplats kan detta 

vara svårt att tillämpa eftersom vårdaren måste vara kapabel till att arbeta med flera 

drabbades livsvärld samtidigt (Suserud, 2001).  

 

Dahlberg, et al. (2003) menar vidare att ett livsvärldsperspektiv uppmärksammar 

människans vardagsvärld samt dagliga tillvaro. Det är den värld som vi dagligen 

upplever och verkar i, tillsammans med andra människor. För att omvårdnaden och den 
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medicinska kunskapen skall kunna tillämpas optimalt behöver vårdaren förstå hur 

patienten upplever situationen. Detta är en viktig grund i sjuksköterskans arbete för att 

inte sjukdom och vårdlidande skall öka. 

 

För att uppnå ett optimalt omhändertagande av patienten är det viktigt att skapa 

förutsättningar för välbefinnande samt att lindra eller förhindra lidande (Dahlberg et al. 

2003). För att i tidigt skede förhindra lidande behöver de drabbade som tas omhand av 

ambulanssjuksköterskan bemötas med lyhördhet, som i sin tur leder till att stödja den 

drabbades självkänsla. En stark självkänsla leder i sin tur till minskat lidandet och ökat 

välbefinnande hos den drabbade på grund av att en positiv hälsoprocess startats i ett 

tidigt skede av vården. Detta innebär att vid en händelse där en sjukvårdsledning är i 

funktion är det huvudsakliga syftet att kunna ge den drabbade så god och optimal vård 

som möjligt (Rüter, Nilsson & Vikström, 2006). 

 

När en människa drabbas av sjukdom, olycka eller något annat oförutsett, kan detta 

innebära att hon förlorar kontrollen över sin situation. För den drabbade kan känslan av 

att vara sårad upplevas som om kroppen har förändrats (Dahlberg et al. 2003). Den 

drabbade kan då uppleva en maktlöshet som i sin tur leder till att hon blir av med en bit 

av sin trygghet. I den prehospitala vården är det viktigt att kunna möta den drabbade på 

rätt nivå och ha en empatisk inställning som vårdare. Genom att vårdaren lyssnar och 

skapar förtroende utifrån den situationen som den skadade befinner sig i, förstärks 

tryggheten hos den drabbade. (Dahlberg et al. 2003). Vidare anser Poljak, Tveith & 

Ragneskog (2006) också att sjuksköterskan i patientmötet måste ha en förmåga att växla 

mellan distans och närhet för att kunna förstå patientens situation. De menar att trygghet 

skapas genom att patienten och deras närstående informeras om vården och vad som ska 

hända.  

 

Ambulanssjukvården 

Den sjukvård eller behandling som görs innan patienten kommer till sjukhus är den som 

kallas för prehospital sjukvård. Denna utförs antingen i ambulansen eller direkt på 

olycksplats (Ahl, Nyström & Jansson, 2006). 

 

Inom ambulanssjukvården arbetar både ambulanssjukvårdare och sjuksköterskeutbildad 

personal. Det skall i varje ambulans finnas minst en legitimerad sjuksköterska (SOSFS 

1999:17). Inom ambulansorganisationen finns det sjuksköterskor med olika former av 

vidareutbildning. Exempel på dessa vidareutbildningar är ambulanssjuksköterska och 

narkossjuksköterska. De olika uppdrag som utförs av ambulanssjukvården är utav 

larmcentralens personal graderade i olika prioriteringar (Prio). De prioriteringar som 

används är: Prio ett, två och tre. Prio 1 är ett mycket brådskande ambulansuppdrag där 

patienten bedöms ha akuta livshotande symtom. Vid dessa uppdrag kör 

ambulanspersonal med blåljus och siren. Prio 2 är ett brådskande ambulansuppdrag där 

patienten bedöms ha akuta men inte livshotande symtom. Här måste ambulans-

personalen följa hastighetsbestämmelserna och hålla sig till trafikreglerna. Prio 3 är inte 

brådskande ambulansuppdrag där tillsyn och vård kan behövas av medicinskt utbildad 

personal och där rimlig vänteperiod ej bedöms påverka patientens tillstånd (VG-regions 

hemsida 2006). Ambulanspersonalen arbetar alltså med allt ifrån vanliga transporter till 

avancerat traumaomhändertagande. Ambulanssjukvården i en ort i västra Sverige har 
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sedan 2006 arbetat utifrån PS- konceptet vid olyckor och händelser som kräver en 

ledningsfunktion. Personalen har fått en internutbildning inom detta område, eftersom 

arbetsledningen i denna ambulansverksamhet ansåg att det fanns ett behov av en 

strukturerad ledning vid vissa räddningsinsatser. Detta innebär att du som nyanställd 

och oerfaren sjuksköterska inom ambulanssjukvården redan första dagen kan hamna i 

ledningsfunktion vid en större händelse.  

  

Sjukvårdsledning på olycksplats 

I Sverige används många olika koncept vid sjukvårdsledning på olycksplats. De 

vanligaste är Major Incident Medical Management and Support (MIMMS) och 

Prehospital sjukvårdsledning (PS) (Rüter et al. 2006).  

 

En av ambulanssjukvårdens arbetsuppgifter är att ta hand om dem som är i behov av 

medicinsk omhändertagande vid en olycka eller händelse. Syftet med att ha en ledning 

av ambulanssjukvården vid en olycka eller större händelse är att det skall leda till så stor 

patientnytta som möjligt. Konceptet är utformat så att den vården som ges ska täcka alla 

inblandade och inte bara den eller de som är svårast skadad. I alla beslut som görs av 

ledningen ska det, när som helst gå att ställa frågan om beslutet är till gagn för den 

drabbade. (Rüter et al. 2006).  

 

Innan PS-konceptet började användas var det räddningstjänsten som var ansvariga för 

ledningsarbete på olycksplatsen. Nu arbetar man utifrån en annan metod som innebär att 

alla instanser på en olycksplats har sin egen ledning. Polisinsatschefen leder arbetet för 

de poliser som finns på plats och räddningsledaren sköter ledningen för 

räddningstjänsten. Sjukvårdsledaren och den medicinskt ansvarige är de som har hand 

om ledningsarbetet för ambulanssjukvården. Innan PS-konceptet trädde i kraft hade man 

något inom ambulanssjukvården som kallades för sjukvårdsgrupp. Denna grupp bestod 

av läkare och vanligtvis en narkossjuksköterska som hämtades upp på lasarettet för att 

sedan transporteras till den aktuella olycksplatsen. Detta var ett system som inte 

fungerade optimalt då det ofta var oklarheter i vem som hade ansvar för ledningsarbetet 

på olycksplatsen (Rüter, Nilsson & Wikström, 2004). 

 

Sjukvårdsledning används vid vissa typer av händelser i Sverige. Enligt Socialstyrelsen 

(2005) är den svenska definitionen på de olika begrepp som används av socialstyrelsen 

för att beskriva utseendet på det som har inträffat.  

En stor olycka är en situation där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till 

det akuta vårdbehovet, men där det genom omfördelning av resurser och förändrad 

teknik är möjligt att upprätthålla normala kvalitetskrav för medicinsk behandling. 

 

Definitionen för en allvarlig händelse är en situation som är så omfattande eller allvarlig 

att resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt.                           

En katastrof beskrivs som en situation där tillgängliga resurser är otillräckliga i 

förhållandet till det akuta vårdbehovet och belastningen så hög att normala kvalitetskrav 

för medicinsk behandling trots adekvata åtgärder inte längre kan upprätthållas (Major 

Incident Medical Management and Support 2004; Rüter et al. 2006).     
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Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOS FS 2005:13M) om katastrofmedicinsk 

beredskap måste landstingen och ambulanssjukvården ha en beredskap ifall en allvarlig 

händelse skulle uppstå. Detta innebär att en viss beredskap skall finnas och att 

personalen bör få information och utbildning. Det skall även vid en olycka eller 

allvarlig händelse finnas personal som leder arbetet på platsen. De två huvudsakliga 

rollerna i detta ledningsarbete utgörs av en medicinskt ansvarig och en sjukvårdsledare. 

När flera enheter larmas ut av larmcentralen tillfaller dessa bägge roller den personal 

som anländer i den första ambulansen.  

 

När flera enheter är larmade till exempelvis en trafikolycka är det vanligt att dessa 

enheter kommer från olika stationer och även ibland från olika ambulansorganisationer. 

Detta kan innebära att olika ledningskoncept används även om dessa ambulanser 

kommer från samma region. Det är viktigt att det finns någon som ansvarar för 

ledningen av dessa resurser. Den huvudsakliga uppgiften för den första ambulans som 

kommer fram till en olycka eller händelse är att leda insatsen och fördela tillkommande 

resurser (Rüter et al. 2006).  

Berlin & Carlström (2009) menar att ledningens primära roll är att ha kunskap om 

olyckans omfattning och hur den kan tänkas ändra sig. Enligt Rüter, et al. (2006) består 

ambulanssjuksköterskans arbete bland annat av att göra en sortering och prioritering 

(triage). Detta leder till att den drabbade som är i mest behov av vård, skall få detta 

först. Vid den första kontakten mellan vårdare och den drabbade är det viktigt att 

försöka få patienten införstådd med att han eller hon är i trygga händer och kommer att 

få hjälp så snart det är möjligt (Wireklint Sundström, 2005). 

 

 

MIMMS (Major Incident Medical Management and Support) 

Detta koncept som har sina rötter i den engelska staden Manchester, är från början en 

lokal kurs som startades eftersom IRA genomförde en stor mängd bombdåd runtom i 

Storbritannien. Att ha en fungerande ledning på olyckor och katastrofer var innan detta 

koncept bildades ett stort problem i landet. Tack vare sin pedagogik och systematik blev 

denna kurs som handlar om leda sjukvården på skadeplats, mycket framgångsrik och 

spreds inte bara till övriga delar av Storbritannien, utan även till andra länder, så även 

Sverige. 

  

 

Prehospitalsjukvårdsledning (PS) 

PS är uppbyggt så att det fungerar både vid mindre olyckor och vid större allvarliga 

händelser. En översättning till den svenska terminologin är även gjord. Det är alltså för 

övrigt inte mycket som skiljer dessa koncept i just arbetet på olycksplats (Major 

Incident Medical Management and Support 2004). 

 

 

I Sverige har man utbildat personal som efter denna utbildning skall vara specialiserad 

på just ledning av den prehospitala sjukvården, vid katastrofer eller svåra olyckor. En 
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genomgång av rapporter från sådana händelser visar ändå att det funnits stora brister 

med arbetet inom den prehospitala sjukvårdsledningen. Socialstyrelsen genomförde en 

omfattande modellering av ledning av sjukvård vid större händelser och det är dessa 

resultat som ligger till grund för de nationella riktlinjer som gäller i dag (SOS FS 

2005:13M). 

 

 

Katastrofmedicinskt centrum i Linköping fick därför i uppgift av Socialstyrelsen att ta 

fram ett fungerande utbildningskoncept för just prehospital sjukvårdsledning. Detta 

utbildningskoncept skulle uppfylla följande kriterier. Dessa kriterier var bland annat att 

det skulle vara baserade på den modell som socialstyrelsen genomfört, att konceptet 

skulle vara användbart både vid den stora och lilla olyckan samt att konceptet skall 

stämma överens med tidigare ledningsprinciper för regional ledning (Rüter, Nilsson & 

Vikström, 2004). 

 

 

Syftet med konceptet är att ett kontinuerligt mönster skall följas vid varje händelse. 

Oavsätt vilken typ av händelse detta handlar om skall detta koncept vara till hjälp för att 

hantera alla komponenter i ledningsfunktionen på det aktuella händelseområdet (Major 

Incident Medical Management and Support 2004; Rüter et al. 2004 

Inom PS-konceptet ingår det flera roller som intas så fort en sjukvårdsledning etableras 

(se figur 1), konceptet kan användas vid dagliga skadehändelser eller vid den stora 

katastrofen. Enligt Rüter et al. (2006) skall första ambulans på plats utses av 

larmcentralen till ledningsambulans. Personalen ikläder sig då rollerna som 

sjukvårdsledare samt medicinskt ansvarig. Dessa har till uppgift att strukturera upp 

arbetet på en olycksplats. Sjukvårdsledaren har till uppgift att sköta sambandet mellan 

larmcentral, samtidigt som kontinuerlig kontakt med den medicinskt ansvarige skall 

skötas. Den medicinskt ansvarige gör alla prioriteringar av de drabbade och bestämmer 

vem av dessa som skall avtransporteras först. Den tredje rollen utgörs av en TIB som 

står för tjänsteman i beredskap. Stabsfunktionen är den sista rollen som intas av 

exempelvis driftchef, informatör m.fl. Till varje roll hör ett antal funktioner som i sin tur 

innebär ett ansvar för att vissa uppgifter skall lösas.  
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Figur 1: Sambandsstruktur för sjukvården vid en allvarlig händelse (Rüter et al. 2006).  

 

 

Ledning av skadeplatsarbete 

Nedan beskrivs mer ingående de roller som medverkar under en insats med PS-

konceptet 

  

Sjukvårdsledare 

Rüter et al. (2006) menar att sjukvårdsledaren är den formella chefen över sjukvårdens 

organisation på en skadeplats, har till ansvar att se till att kommunikationen mellan 

larmcentral, räddningstjänst, polis och annan sjukvårdspersonal fungerar. Den som 

ikläder sig rollen som sjukvårdsledare har inget ansvar över de medicinska 

bedömningarna utan har en ledande o logistisk karaktär. För att sjukvårdspersonal ska 

kunna arbeta effektivt krävs det att sjukvårdsledaren skapar förutsättningar för detta. 

Dessa förutsättningar infattas av säkerhetstänkande, omfördelning av resurser samt att 

samverkan fungerar (Rüter et al. 2006). De menar vidare att sjukvårdsledaren fattar ett 

inriktningsbeslut i samverkan med räddningsledaren angående säkerhetsaspekter på 

skadeplatsen. Denna säkerhetsaspekt kan exempelvis innebära att vid en bussolycka 

görs inga insatser inuti bussen förrän räddningstjänsten har säkrat platsen. 

Sjukvårdsledaren uppdaterar larmcentralen med kontinuerlig information under hela 

sjukvårdsinsatsen. Ankommande vårdpersonal måste anmäla sig direkt sig till 

sjukvårdsledaren, så att denna vet att tillgänglig personal finns att tillgå. Efter detta 

slussas personalen vidare till den medicinskt ansvariga som fördelar ut dem till de 

drabbade som behöver omvårdnad (Rüter et al. 2006). 
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Medicinskt ansvarig 

Den person som har den högsta medicinska utbildningen i den först anlända 

ambulansen, är den som tar på sig rollen som medicinsk ansvarig. Denna person har 

som uppgift att överblicka skadeområdet för att bilda sig en uppfattning om antalet 

skadade, typ av skador samt att rapportera tillbaka till sjukvårdsledaren hur mycket 

resurser som behövs (Rüter et al. 2006). De menar vidare att den medicinskt ansvariga 

tar ett medicinskt inriktningsbeslut som innebär vilken medicinsk ambitionsnivå som 

gäller på den aktuella skadeplatsen. Detta beslut kan exempelvis innefatta att HLR inte 

ges på grund av att det är resurskrävande. I väntan på fler ankommande ambulanser 

skall den medicinskt ansvariga även ge första hjälpen till de drabbade eller utse 

exempelvis personal från räddningstjänsten att utföra detta. Vårdutförarna rapporterar 

kontinuerligt tillbaka till den medicinskt ansvariga angående de drabbades tillstånd och 

när de kan avtransporteras.    

  

Tjänsteman i beredskap (TIB) 

Om en allvarlig händelse inträffar larmas tjänsteman i beredskap, som har till uppgift att 

vara länken mellan sjukvården och katastrofberedskapen (Rüter et al. 2006). 

Detta innebär att TIB aktiveras vid händelse där tre enheter eller mer har blivit larmade. 

TIB tar kontakt med de kringliggande sjukhusen och får därifrån information om hur 

många drabbade som kan skickas till respektive sjukhus. Det primära målet för hela 

sjukvårdsarbetet att sträva efter ett minskat lidande för patienten. 

”Rätt resurs till rätt patient i rätt tid och rätt patient till rätt enhet i rätt tid” 

(Rüter et al. 2006). 

 

Stab 

Vid en större händelse kan det behövas en person som avlastar arbetet för 

sjukvårdsledaren eller den medicinskt ansvarige.  

De anser även att logistik samt kommunikation på en olycksplats är exempel på vad en 

stabsfunktion kan vara till hjälp med. Denna person kan exempelvis vara en driftchef 

eller informatör (Rüter et al., 2006). 

 

PROBLEMFORMULERING 

När ambulanspersonal anländer till en olycksplats kan situationen och scenen som 

utspelar sig variera. Det kan vara allt ifrån lugnt och stilla på plats till att situationen är 

fullständigt kaotisk. Det finns i dag flera olika strategiska koncept för 

ambulanspersonalen att följa, detta för att skapa ordning och struktur på olycksplatsen. 

Dessa koncept är uppbyggda och används i första hand för att minska skador och 

lidande hos de drabbade, men även för att få en så effektiv ledning av sjukvårdens 

organisation som möjligt. Denna ledning utförs bland annat av sjukvårdsledare och 

medicinskt ansvarig sjuksköterska.  
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Ambulanspersonalen i västra Sverige arbetar enligt konceptet Prehospital 

Sjukvårdsledning (PS). Som yrkesverksamma inom ambulanssjukvården menar 

författarna att det finns stor kompetens hos ambulanspersonalen inom detta område, 

men tycker inte att det kommit fram i någon text vad ambulanssjuksköterskorna har för 

upplevelser från att arbeta på en olycksplats. Eftersom det är så pass viktigt under en 

sjukvårdsinsats att en ledningsfunktion fungerar, är det nödvändigt att undersöka hur 

ambulanssjuksköterskorna upplever att arbeta på olycksplats i ledande roll. Det är för 

ambulanssjukvården ett stort värde att ta reda på vad som fungerade bra och vad som 

fungerade mindre bra under insatsen. Eller om personalen upplever att det fungerat 

bättre om de gjort på något annat sätt. Att arbeta i ledande befattning efter PS-konceptet 

är även relativt nytt och det är ett område som inte är undersökt ur 

ambulanssjuksköterskans synvinkel. Därför är det viktigt att ta reda på hur 

ambulanssjuksköterskan upplever sitt arbete i ledande befattning på olycksplats. 

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelse av att arbeta på olycksplats i 

ledande befattning. 

 

 

METOD 

Ansats och urval 

Författarna valde att genomföra en kvalitativ intervju studie. Eftersom målet var att ta 

reda på upplevelser av livet och uppfattningar av den värld som de intervjuade lever i 

fann författarna denna metod som mest passande för syftet i studien. Då studiens syfte 

var att ta reda på hur ambulanssjuksköterskan upplever att arbeta på olycksplats så är 

intervjuer en lämplig metod för att beskriva hur människan upplever sin situation. Enligt 

Kvale (1997) så är samtalet ett instrument som ger oss en uppfattning vad människor 

anser om olika saker och deras uppfattning om livet. Han menar vidare att intervjun är 

ett samtal med ett mönster och en mening som ger oss beskrivningar på vad människor 

upplever. Samtalet ger ny kunskap som i sin tur kan leda till ny vetenskap. 

 

Det är avgörande vad som skall undersökas, varför och hur processen skall gå till. Kvale 

(1997) menar att det är viktigt att i tematiseringen ställa sig dessa frågor så att rätt 

metod används. Författarna som själva arbetar inom ambulanssjukvården i Västsverige 

ville tillsammans med ledningen i den ambulansorganisationen undersöka hur 

ambulanssjuksköterskan upplever att arbeta på olyckplats med PS- konceptet. Under 

året 2006 genomgick hela ambulansverksamheten en utbildning i PS-konceptet och 

intresse fanns att veta hur personalen upplever att arbeta med det i verkligheten.  

Kontakt togs med verksamhetschefen för ambulanssjukvården på denna ort, som gav 

sitt godkännande muntligt och skriftligt för att gå vidare med intervjuerna. Vidare 

kontaktades sedan de olika avdelningscheferna i området skriftligen, som i sin tur med 

hjälp av författarna valde ut sex stycken ambulanssjuksköterskor som varit i 

ledningsfunktion och som uppfyllde inklusionskriterierna. Dessa kriterier var att 

informanterna skulle vara ambulanssjuksköterskor, arbetat på olyckplats i 
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ledningsfunktion som både sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig. Det sista kriteriet 

var att det skulle vara minst tre enheter från ambulanssjukvården utlarmade samtidigt 

till den specifika händelsen.  

 

Datainsamling och etiska överväganden 

Informationssökning gjordes via olika databaser. De databaser som användes var Pub 

med och Medline. Sökorden som användes var ambulans, prehospital, sjuksköterska, 

ledande befattning. Intervjuerna genomfördes under våren 2009 på olika 

ambulansstationer i västra Sverige. Författarna tog personligen kontakt med 

informanterna och bokade tid för intervjuerna. De informerades om att deras medverkan 

är frivillig och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i studien. Vidare gavs 

information om att all material avidentifierats och att ingen ska kunna spåra deras 

medverkan i studien. Alla dokument och band var inlåsta under studiens gång. 

Författarna valde att ha en öppen fråga för att få en så verklig och realistisk berättelse 

som möjligt. För att skapa ett tryggt och stimulerande samspel mellan intervjuaren och 

informanten valde författarna att göra en pilotintervju innan den riktiga intervjun 

genomfördes (Kvale, 1997). Denna intervju användes senare i analysarbetet. Gruppen av 

informanter bestod av fyra män och två kvinnor. Tre utav informanterna arbetade under 

den aktuella olyckan på en flerbilsstation och de övriga tre på en station där det bara 

finns en ambulans. Informanternas ålder varierade mellan 28 och 42 år. Deras 

yrkesverksamma år som ambulanssjuksköterskor var mellan tre och åtta år, men två av 

informanterna hade även arbetat som ambulanssjukvårdare under lång tid innan de 

utbildat sig till sjuksköterskor. Rollerna som informanterna haft på de aktuella 

olyckorna var fördelade på tre stycken sjukvårdsledare och tre stycken medicinskt 

ansvariga. Informanterna ombads att berätta om en olycka där de varit i ledande 

befattning och beskriva hur de upplevde att arbeta på skadeplats (se bilaga 2 angående 

olyckbeskrivning). Efter den öppna frågan fick informanten berätta hur han eller hon 

upplevde situationen utan att intervjuaren lade in sina egna värderingar i samtalet. För 

att göra intervjumaterialet lättillgängligt för analys, skrevs intervjuerna ned ordagrant. 

 

Dataanalys 

Enligt Granskär & Höglund- Nielsen (2008) fokuserar kvalitativ innehållsanalys på 

tolkning av texter och används bland annat inom vårdvetenskap. Inriktningen är att 

beskriva avvikelser genom att identifiera likheter och skillnader i texten. Dessa likheter 

och skillnader uttrycks i kategorier och teman på olika nivåer.  

 

För att fördjupa sig i intervjumaterialet lästes detta igenom ett flertal gånger av 

författarna var och en för sig. Detta gjordes för att få en uppfattning av helheten i 

materialet som vi fått fram av intervjuerna. När detta gjorts blev det lättare för 

författarna att identifiera likheter och skillnader i textinnehållet. För att få en struktur på 

det insamlade materialet, plockades delar ut som författarna tyckte var väsentliga och 

relevanta i förhållandet till problemformuleringen och syftet i studien. Meningar och 

ord som innehållsmässigt hade ett sammanhang plockades sedan ut för att kunna lägga 

grunden för analysen. Om det var meningar som var för långa efter meningsenheten 
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kortades dessa ner för att göra texten mer lätthanterlig. Författarna såg till att det 

centrala och väsentliga innehållet i meningarna bevarades. De ord eller meningar som 

kondenserats analyserades noga och placerades efter sammanhang in i gemensamma 

kolumner . För att lyfta fram det gemensamma innehållet i dessa ord eller meningar 

sätts en så kallad etikett på dem. Detta beskriver kortfattat ordet eller meningens 

innehåll. När flertalet koder som har ett liknande innehåll tas ut så hamnar dessa i 

ytterligare en kolumn. I det sista centrala begrepp som användes försökte författarna 

hitta och lyfta fram en röd tråd mellan de olika kategorier som framkommit.  

  

 

RESULTAT 

Här visas en tabell på de huvudkategorier och under kategorier som författarna fått fram 

genom att analysera materialet av den information som framkommit under intervjuerna. 

  

 

Huvudkategorier Underkategorier 
Visualisering Information förändrar bilden 

 Tid att fundera 

 Måla upp bilder 

Interaktion Kontrollförlust 

 Fungerande/Bristande information 

 Mallen ger struktur 

 Bra koncept 

 Positiv och negativ arbetsstruktur 

 Oorganiserad arbetsmiljö 

Försvårande miljö Påverkande faktorer 

 Stor skadeplats påverkar 

Otillräcklighet Att inte räcka till 

 Att handla rätt 

 Korrekt arbetssätt 

 Rätt bedömning av patienten 

 Upplevelsen av att patienten känner sig 

otrygg 

 Kontroll i arbetet 

 Att känna ensamhet 

  

Insikt om övning ger fördjupad kunskap Otillräcklig övning 

 Öva i vardagen 

 Ostrukturerad organisation 

 

Efter att analysarbetet av studien gjorts framträdde följande huvudkategorier som 

beskriver sjuksköterskans upplevelser av att arbeta på olycksplats i ledande befattning.  
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Visualisering 

När en olycka inträffar så inkommer mycket information om den aktuella händelsen. 

Detta kan påverka ambulanspersonalen på olika sätt. En del påverkas positivt av den 

informationen som ges eftersom det kan kännas tryggt att veta vad som väntar när man 

kommer fram. Andra påverkas negativt av all information, på grund av att de av 

erfarenhet vet att informationen sällan överensstämmer med verkligheten.    

Även under en kort framkörningstid till en olycka hinner ambulanspersonalen ofta måla 

upp bilder framför sig. Känslan av att olyckan kunde vara omfattande förstärktes när de 

fick information av antalet och typ av fordon.  En av deltagarna beskriver det på detta 

sätt: 

 

”Lite oklara uppgifter från början, man visste inte riktigt omfattningen utav det hela 

men man reagerade kraftigare när man hör talas om att det är buss och många 

fordon.” 

 

 Det var många av de medverkande som talade om att när de fick ytterligare information 

på vägen ut till olycksplatsen så började de förbereda sig på vad de ska möta. De ville 

vara mentalt förberedda på vad de skulle göra och planerade på vägen ut hur de skulle 

handla. Informationen kunde vid vissa tillfällen även öka stressen för 

ambulanssjuksköterskorna. Bilder som målats upp till en början under framkörningen 

kunde drastiskt förändras då ytterligare information strömmade till. En av 

ambulanssjuksköterskorna beskriver ur ett uppdrag så här: 

 

”…och så tog det ytterligare någon minut så får vi besked om att det fanns ytterligare 

en bil som hade voltat på samma olycksplats, alltså tre voltade bilar… oklart om 

skador…plus att det skulle finnas en påkörd fotgängare på vägen.” 

 

Brister i informationen göra att ambulanssjuksköterskan målar upp bilder utifrån den 

information som ges. Detta bidrar ofta till att verkligheten skiljer sig från hur olyckan 

och olycksplatsen egentligen ser ut. Ambulanssjuksköterskan får i dessa fall lägga 

undan sin uppmålade bild och genomföra sitt arbete utifrån den verkliga bild som finns 

när personalen väl är på plats. 

 

Interaktion 

En vanlig upplevelse bland de informanter som deltagit i denna studie, var att det på ett 

eller annat sätt uppstått brister i kommunikation eller information under arbetet på 

olycksplatsen, eller på väg dit. Den information som ambulanspersonalen får från 

exempelvis larmcentralen är ju ofta en andrahandsinformation. 

 Men om en felaktig information ges eller helt uteblir, kan detta leda till att 

ambulanssjuksköterskan beslut eller omhändertagande av patienten påverkas negativt. 

Exempelvis fick en av deltagarna i studien en felaktig information på olycksplatsen och 

var tvungen att lämna de skadade för att leta efter ytterligare drabbade. Informanten 

beskrev det så här: 

 

  ”Det visar sig att det inte är någon där uppe då. Således så lämnade jag ju om man 

säger alla skadade där nere vid korsningen vilket jag inser, så jag får springa ner 

igen.” 
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Under arbetet är det många faktorer som gör att det blir besvärligt att arbeta ute på en 

olycksplats. Det är därför kommunikation och information upplevs av informanterna 

som ett av de viktigaste arbetsmomenten på en olycksplats. Det finns många saker som 

bidrar till att informationen blir felaktig eller uteblir, men den vanligaste orsaken är ofta 

bristande kommunikation. Denna kommunikation kan vara begränsad av många olika 

anledningar, exempelvis kan en bullrig arbetsmiljö eller storleken på skadeplatsen vara 

av betydande orsak. Två av informanterna beskriver dessa saker på följande sätt: 

 

”…men det pågick så mycket aktiviteter, det var gasolvärmare och det, massa bilar som 

stod i gång och vi hörde, och vi fick aldrig kontakt med någon på kanal 74. Så 

radiokommunikationen fungerade inte överhuvudtaget för det fanns ingen hörbarhet.” 

 

”…så vi bedömde att vi hade åtminstånde 300 meters skadeplats med det demolerade 

bilarna.” 

 

Upplevelsen av att känna en trygghet när kommunikationen fungerar är något märkbart 

positivt för informanterna i studien. De kände att deras arbete blev mer strukturerat och 

de kunde ägna sig åt viktigare saker än att själva behöva leta upp den information som 

de snabbt kunde få till sig med hjälp av bland annat radion. En av 

ambulanssjuksköterskorna beskriver det som: 

 

 ”Återrapporten i radion fungerade bra. Jag hade någorlunda koll på det.” 

En av de saker som deltagarna tyckte var bra med Ps- konceptet var att alla som 

kommer till en olycka vet vad de ska göra. Konceptet gav ambulanspersonalen ett tryggt 

arbetssätt. Alla hade tydliga roller och alla visste vad de skulle göra eftersom alla hade 

kunskap om hur konceptet fungerade. Oavsett om ambulanspersonalen kom som första, 

andra eller kanske tredje ambulans till olycksplatsen så visste de vad de hade för roller 

och blev tilldelat sig uppgifter att utföra. .  

 

”Det känns som man hade ett koncept att jobba utefter och att alla är införstådda med 

det, ett gemensamt tankesätt. Jag tror att det varit mer kaos utan något som styrde upp 

det hela.” 

 

Alla deltagarna i studien var överens om att det måste finnas ett gemensamt arbetssätt 

ute på en olycksplats. När en olycka händer så är det mycket som ska göras när 

ambulanser, räddningstjänst och polis kommer till platsen. Det krävs att någon leder 

arbetet för varje organisation. Deltagarna berättade att de upplevde det positivt att ha ett 

koncept att följa vid dessa tillfällen. Det gav dem en strategi, en handlingsplan och en 

struktur att följa.   

 

”Ps-konceptet är en av de bättre saker som hänt ambulanssjukvården, då 

ledningsfunktion strukturerar upp arbetet på olycksplats.” 

 

Eftersom det ofta befinner sig mycket människor på en olycksplats kan det vara svårt 

för dem som skall arbeta på platsen att identifiera vem som jobbar med vad. Det kan 

vara polisinsatschef, vanlig polis, räddningsledare, brandmän, vårdutförare samt 

personal som är i ledande befattning inom sjukvården. Utöver dessa är det även 
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personer som till en början ingen vet om de är inblandade i olyckan eller om de bara är 

åskådare. En utav de informanter som medverkar i studien poängterar vikten av att den 

arbetande personalen på plats är rätt uppmärkt med väst och hjälm.  

 

Ytterligare som framkommer under intervjuerna är att ambulanssjuksköterskan kan 

uppleva att arbetssituationen blir ostrukturerad när flera ambulanser är framme på 

olycksplatsen samtidigt. Då kan det för dem som är i ledningsfunktion upplevas svårt att 

göra första bedömningen på plats, eftersom de andra inte direkt blir tilldelade några 

arbetsuppgifter. Det blir lätt att vårdutförarna kan känna att de blir överflödiga genom 

att bara stå vid sidan om och vänta. Men samtidigt beskriver informanterna att det är 

viktigt att någon är i ledningsfunktion.  

Deltagarna talade om att de även försökte att använda konceptet även under mindre 

olyckor och händelser för att få in en rutin och ett arbetssätt. För att sedan i den stora 

olyckan få kunskapen och handlingsplanen inrutad.   

  

”Ja, man försöker ju även vid mindre tillfällen då eller mindre olyckor att gå efter det 

konceptet lite för att få en struktur, så att man använder det lite som en bas att stå på.” 

 

Försvårande miljö 

Ledningsarbetet på en olycksplats kan försvåras av ytterligare faktorer under en insats. 

Exempel på dessa kan vara storleken på skadeplatsen och väderleken, t.ex. dimma, 

snöfall eller kraftigt regn. Men även mörker kan göra att ambulanspersonalen inte ser 

hur omfattande olyckan är när de kommer till platsen. 

 

”En bil skulle ha voltat. Det var mitt i natten och det var tät dimma ute.” 

 

Många av de intervjuade upplevde att de begränsades med sin insats bara för att vädret 

eller storleken på skadeplatsen påverkade deras chans att göra en rätt bedömning av 

olyckan. 

 

”Skadeplatsen var ju väldigt stor.” 

 

Faktorerna bidrog till att de inte kunde samla in tillräcklig eller rätt information om 

olyckan. Men dessa faktorer gjorde även att de hade svårt att utföra delarna i konceptet 

för att de hindrades av väderleken eller av mörkret. 

 

”Det var ju jättemörkt och dimmigt och ingen belysning. Jag hade med mig en 

ficklampa bara.” 

 

 

Otillräcklighet 

Deltagarna i studien beskrev att de hade en känsla av att de ville göra sitt bästa för 

patienterna i alla lägen. De talade om att de inte ville glömma något och att de ville ha 

uppsikt så att patienterna fick så god vård och omhändertagande som möjligt. De 

menade att vid olyckor så finns det så mycket olika saker som påverka hur de handlar 

och att de har inte alltid hade kontroll över allt. 
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”Sen är det ju upplevelse då, man känner sig lite osäker så kanske, man vill ju väldigt 

gärna göra rätt och får inte glömma någonting och så där.” 

 
Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de ville agera på bästa sätt och en av deltagarna 

beskrev en situation där ambulanspersonalen upplevde att de hamnade i ett etiskt 

dilemma vid en olycka. De ville ta om hand om den avlidne på ett respektfullt sätt men 

det blev omkullkastat av att samarbetet med andra i insatsen inte fungerade optimalt.   

 

”De släppte på trafiken precis när vi lastat den där avlidne i ambulansen då. Det 

hamnade väl inte i så god jord för dem som åkte förbi.” 

 

Många av deltagarna upplevde att de drabbade kände sig åsidosatta på grund av att 

ambulanspersonalen som kom som första ambulans, inte satte sig ner vid deras sida utan 

var tvungna att göra en första bedömning på olycksplatsen.  

 

”Och sen så kanske de tycker då att negativt då att de tycker det känns lite opersonligt 

att man bara sveper över lite snabbt först och att man kanske går förbi dem och man 

känner att man pratar med någon så här och ser att den personen är okej och så går 

man vidare fast alla som varit med om en olycka vet väl att man vill ha uppmärksamhet 

och hjälp, man vill inte sitta själv och så.” 

 

Ambulanssjuksköterskorna var rädda att de drabbade skulle uppfatta det som att 

ambulanspersonalen bara sprang omkring och gjorde oviktiga saker som t.ex. pratade i 

telefon istället för att de tog omhand om dem som drabbats. Men ambulanspersonalens 

önskan var att de drabbade skulle få ett så optimalt och tryggt omhändertagande som 

möjligt. De upplevde att allmänheten inte visste vad deras arbetsuppgifter var och att de 

gjorde dessa för att patienterna skulle få det bästa omhändertagandet som möjligt. 

  

”Och ett annat problem som jag tror patienten kan uppleva, det är när man kommer 

fram som förstabil, då att jag som...om jag är sjukvårdsledare då att jag bara står och 

pratar i radio eller telefon och pratar med räddningsledaren och att jag inte gör 

någonting. Och att den medicinskt ansvariga springer runt, den stannar ju inte kvar och 

hjälper någon. Men det är ju så konceptet är uppbyggt för att man skall skaffa sig en 

bild av olyckan. Men jag tror kanske att patienterna kan känna det som att de blir inte 

sedda eller lämnade eller så. Men det är ju för att man skall kunna lokalisera den 

svårast skadade patienten först. 

 
 

Den stora gemensamma upplevelsen var att ambulanssjuksköterskorna upplevde att de 

gjorde ett bra arbete ute på olyckplatserna. De beskrev en känsla över att de hade 

kontroll på situationen och att de var fokuserade på sin uppgift. Tack vare att de hade en 

fungerande arbetsstruktur kände de att de fick kontroll på läget och kunde arbeta på 

bästa tänkbara sätt.  

 

”Vi tycker att vårat arbete flöt på bra och att vi gjorde en bra insats.” 
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”Vi var ju många så det var ju bara att försöka strukturera upp och skicka ut annan 

personal och försöka hitta ifall det fanns mer skadade.” 

 

En av ambulanssjuksköterskorna beskrev att denna hade kontroll över situationen då 

bakåtrapporteringen till ankommande ambulanser var klar och sjuksköterskan hade koll 

på hur många fordon som var på väg och när de skulle anlända. 

Ambulanssjuksköterskan hade redan då klart för sig vilken utav ambulanserna som 

skulle ta ett skadat barn och vad de nästkommande bilarnas personal skulle arbeta med 

för drabbade.  

 

Under intervjuerna så framkom det att en del av ambulanssjuksköterskorna som var i 

den första ambulansen på plats, upplevde att de ofta var ensamma på olycksplatsen en 

ganska lång tid. Olyckorna som hände utanför tätort fick vänta ganska länge på 

förstärkning, detta gjorde att ambulanssjuksköterskorna då fick frångå vissa steg i PS- 

konceptet för att kunna ge patienterna bästa möjliga vård i det läget.  

 

”Fick reda på att det dröjer minst 20 minuter innan nästa ambulans kan vara framme 

hos oss. Då var det ju svårt i den situationen som sjukvårdsledare och min kollega som 

var medicinskt ansvarig hålla koll på både patienterna och ha radiokontakt och allt det 

här, men vi fick ju frångå det konceptet lite i det läget och ta varsin patient och turas 

om att springa mellan i stort sätt.” 

 

En utav informanterna upplevde stor osäkerhet när denna inte visste hur lång tid de 

skulle behöva vara ensamma på platsen. Informanten berättar om att de inte visste hur 

mycket de ambulanser som arbetade i området hade att göra och om det fanns någon 

ledig. Denna ambulanssjuksköterska beskriver den aktuella situationen så här: 

 

”Ja, det beror ju lite på hur de kan få loss bilar då. Är det någon som är ledig och 

kanske tom…är lite åt det här hållet så kanske det bara tar 18-20 minuter, men det kan 

ju vara upptaget och är mycket att göra i Borås också, men vi har ju samverkan med 

Jönköping men det är ju ännu längre bort.” 

 

När en medicinskt ansvarig ambulanssjuksköterska kommer till en olycksplats med 

många inblandade är det dennes uppgift att gå igenom alla drabbade och få en bild av 

deras skador. Detta upplevde i vissa fall ambulanssjuksköterskan som en jobbig 

situation eftersom de drabbade kände att det lämnas ensamma på platsen. 

   

Det upplevs av en ambulanssjuksköterska att denna anser att man som sjukvårdsledare 

har mer att göra, eftersom det är så mycket att hålla reda på. Som medicinskt ansvarig 

arbetar man ju ”…bara med de drabbade och fördelar de tillkommande resurserna.”   

 

 

Insikt om övning ger fördjupad kunskap 

Eftersom det inom ambulanssjukvården kan variera väldigt mycket med hur ofta det 

inträffar olyckor där det krävs en sjukvårdsledning, är det viktigt att personalen övar 

regelbundet. Att använda sig av tankegången i PS-konceptet även vid mindre olyckor 

kan enligt en av informanterna vara att föredra. En av deltagarna nämner det så här: 
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”…och sen mindre tillbud…man kan använda tankegången, men det blir ju inte fullt ut 

om man inte är så många inblandade enheter då. Men då får man ju ändå en chans att 

öva lite.”  

 

En utav deltagarna i studien nämner att dennes upplevelse är att de som arbetar i en 

storstad inte lika ofta hamnar i situationer där de får arbeta inom ledande befattning på 

en olycka. Informanten säger: 

 

”Sen kan jag känna för oss som jobbar på en större station så kommer vi väldigt ofta 

som andrabil, av någon anledning inträffar ju alla olyckor utanför staden så de som 

jobbar på enbilsstation är mer vana. De ställs i den situationen mycket oftare…får vara 

ledningsfunktion och får även stå och vänta ganska länge innan det kommer fler 

resurser, så jag tror de är bättre på det än vad vi är.”  

 

En annan deltagare nämner att det är mycket viktigt för dem som arbetar inom 

ambulanssjukvården att få öva mycket på att arbeta inom ledande befattning. Det är 

annars stor risk att personalen tappar eller glömmer för mycket av vad arbetsuppgifterna 

handlar om. Kunskapen som personalen redan har måste upprätthållas och detta måste 

ske kontinuerligt. Samma deltagare säger även att det kan vara så att alla inte har 

fallenhet med att arbeta i en så pass pressad situation som en ledande befattning på en 

olycksplats kan vara. Det är inte bara bedömningar av medicinska tillstånd som måste 

göras, även snabba beslut måste tas. Mängder av intryck från olycksplatsen måste tas in 

och värderas för att sedan förmedla detta vidare till dem som är i behov av 

informationen.  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelse av att arbeta 

inom en ledande befattning på en olycksplats. Eftersom syftet var att fånga upplevelsen 

av världen och livet som de intervjuade levde i var en kvalitativ intervju den mest 

lämpliga. Kvale (1997) menar att ett intervjusamtal är ett utmärkt sätt att få reda på hur 

människan upplever sin livsvärld. Författarna har själva erfarenhet av att arbeta inom 

ambulanssjukvård vilket gjorde att upplevelserna kändes igen av den som genomförde 

intervjun.  Därför var frågan som styrde intervjun av öppen karaktär och detta bidrog till 

att informanten fritt kunde beskriva de upplevelser de hade varit med om på 

olycksplatsen, utan att styras av den författare som intervjuade. Men genom att en 

förförståelse fanns, så var det svårt att inte påverkas av egna värderingar. Men 

författarna försökte under intervjuerna hålla sig så neutrala och objektiva som möjligt 

genom att inte avbryta informanterna och ställa ledande frågor. 

 

Kvalitativ innehållsanalys användes för att det är enligt Granskär & Höglund – Nielsen 

(2008) är en utmärkt metod av tolkning av texter där likheter och skillnader beskrivs ur 

textinnehållet. Författarna upplevde att det var många olika delmoment i analysen som 
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gjorde att analys arbetet kändes svårt och tidskrävande. En risk fanns att analysen inte 

var så textnära så viktig information skulle gå förlorad. 

 

Författarna upplevde att informanterna kände sig trygga och lugna under 

intervjutillfällena. Dels för att miljön där dessa ägde rum var kända för informanterna 

och dels för att författarna och de informanter som deltog i studien även kände varandra 

sedan tidigare, eftersom vi arbetar inom samma profession. Svårigheterna för de 

intervjuade kan ha varit just detta att de kände intervjuarna och detta i sin tur hindrade 

dem från att vara helt ärliga i sina svar.  

 

Faktorer som kan ha påverkat resultatet är att ingen utav författarna tidigare har någon 

erfarenhet av att intervjua. Det kan medföra att kvalitén på intervjuerna inte blev så hög.  

En del av intervjuerna ägde även rum under tiden som informanterna var i tjänst och 

dessa kände möjligen en tidspress eftersom de när som helst kunde få ett larm. 

 

Citat från intervjuerna kändes viktigt att ha med i resultatet för att läsaren ska kunna 

värdera giltigheten i tolkningarna. Men de användes även för att göra texten mer 

levande för läsaren.  

 

Tillförlitligheten och medbedömareabiliteten i arbetet stärks genom att författarna först 

var för sig läst intervjuerna och sedan tillsammans analyserat texterna. Att sedan 

tillsammans diskutera fram en tolkning av textinnehållet ökade tillförlitligheten i 

resultatet. Studiens resultat är överförbart till annan ambulanspersonal eftersom 

informanterna beskrev händelser som liknade varandra. Detta styrker trovärdigheten i 

arbetets resultat och visar att det kan vara användbart för andra inom 

ambulanssjukvården.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelse av att 

arbeta på en olycksplats. Resultatet visar på att ambulanspersonalen är beroende av att 

många faktorer runt omkring dem ska fungera för att de ska kunna bedriva ett bra 

arbete. Det som framkom tydligast i denna studie var att de som arbetade inom ledande 

befattning kände att de hade en tydlig och strategisk mall att följa med hjälp av PS -

konceptet. Denna mall gav dem en trygghetskänsla och stabilitet. Berlin & Carlström 

(2009) menar även de att ett väl inövade rutin skapar harmoni och samförstånd på en 

olycksplats. Suserud (2001) anser också att det är av stort värde att ha ett gemensamt 

ledningssystem för hur utgången av ett arbete på en olyckplats blir, eftersom det ofta 

kan vara olika ambulansorganisationer som samverkar på en stor skadeplats. Han menar 

vidare att ett bra ledningsarbete skapar förutsättningar för skapa ordning i ett kaos. 

   

Ambulanssjuksköterskornas primära omtanke i denna studie fanns hos de drabbade och 

deras önskan var att de skulle få ett optimalt omhändertagande. Det överrensstämmer 

med Suseruds (2005a) resultat som menar att en ambulanssjuksköterska skall ha en bred 

kunskapsbas att stå på samt en skicklighet att kunna ge patienterna en god vård i alla 

situationer. Han poängterar också att den gyllne regeln ute på en skadeplats för en 

ambulanssjuksköterska är att ge optimal vård och inte maximal vård. 
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Men även om ambulanspersonalen hade en strategi att följa så hade de en känsla av att 

inte räckta till för patienterna. Det handlade om den vårdande aspekten där de upplevde 

att de fick lämna patienterna ensamma. Det framkom i studien att 

ambulanssjuksköterskorna vill att de drabbade skulle känna en trygghet genom att 

personalen fanns hos dem vid deras sida. Men många av de intervjuade beskrev att de 

kände sig otillräckliga inför den uppgiften de stod inför. De upplevde att de hade många 

uppgifter att ta hand om samt att de kände ett stort ansvar för de drabbades 

välbefinnande. Det stämmer överens med Svensson & Fridlunds (2008) studie där de 

beskriver att ambulanssjuksköterskan oroar sig för att inte räcka till för patienterna. De 

menar vidare att ambulanssjuksköterskan känner sig otillräcklig och att det i sin tur 

leder till oro och stress. Jonsson & Segesten (2004) visar på liknande resultat där de 

menar att ambulanspersonalen tvingas in i situationer genom sitt arbete som senare kan 

leda till stressymtom. Dessa symtom kan i sin tur leda till att personalen inte är kapabel 

att ge den omvårdnad till patienten som de tidigare har klarat av.   

  

Deltagarna i studien beskrev att genom att ambulanspersonalen anlände till olyckplatsen 

så trodde de att de drabbade kände en trygghet över att nu får de hjälp. Liknande resultat 

har Ahl, Nyström & Jansson (2006) och Suserud (2005b) kommit framtill. De menar att 

så fort ambulansen anländer så lämnar patienterna över sig till ambulanspersonalen och 

känner trygghet i att nu kommer allt att ordna sig. Ambulanssjuksköterskorna i studien 

upplevde även att de gjorde ett bra arbete ute på olycksplatsen och de hade en känsla av 

kontroll. Dahlberg m.fl. (2003) menar att det är av ett stort värde att en vårdare mår bra, 

för det ger förutsättningar för att vårdaren skall kunna ge den drabbade ett allt igenom 

bra omhändertagande. En gemensam sak som framträder i resultatet är att 

ambulanssjuksköterskorna under hela arbetet på olycksplatsen jobbar för att skapa ett så 

professionellt omhändertagande av patienten som möjligt. Detta gäller inte bara vid 

direkt kontakt med patienten utan även i arbetet runt omkring. Relationen mellan 

vårdare och patient kännetecknas av ett professionellt engagemang, där vårdaren inte 

räknar med att få ut något för egen del (Dahlberg m.fl., 2003).  Poljak m.fl. (2006) 

menar att det viktigaste i omvårdnaden är att lyssna, finnas till hands och ta sig tid med 

patienterna. 

På väg ut till en olycka hinner ambulanspersonalen tänka många olika tankar och 

funderingar innan de anländer till olyckplatsen. Av den information de får till sig skapar 

många sig en bild på vad som ska möta dem när de anländer. Studien visar på att många 

ambulanssjuksköterskor målar upp bilder framför sig av den informationen som de fått 

från larmcentralen. De gör sig mentalt förberedda, blir mer fokuserade som enligt 

Wireklint Sundström (2005) innebär att ambulanspersonalen taggar upp och en 

handlingsplan byggs upp. I resultatet visar det sig att ambulanspersonalen gärna tar 

emot ytterligare information på vägen ut och att de inte hindras av att den bild som 

målats upp kan förändras. Vi anser att detta sätt att visualisera är till nytta för en del 

personer inom yrket, men vi säger inte att det är så för alla. Detta kan vara ett sätt som 

gör att ambulanspersonalen blir alert och mer på hugget inför en situation.   

 

I studien framkom det att informanterna tyckte att ledningsfunktionen är något 

ambulanspersonalen behöver öva på mera, på grund av att det upplevs som att det 

används så sällan. Funktionen ansågs vara en viktig del i arbetet på en olycksplats, 

därför upplevde ambulanssjuksköterskorna att de ville ha kontroll på alla delarna i 
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konceptet. Liknande resultat redovisar Suserud (2001) där ambulanspersonal ansåg att 

det är viktigt att få öva så realistiska övningar som möjligt och då tillsammans med 

andra som kan tänkas ingå i räddningsinsatserna. I vår studie menade sjuksköterskorna 

också att de försökte använda konceptet så mycket som möjlig, även i den ”lilla 

olyckan” där antalet drabbade inte var så många. Även detta gjorde att de fick en ökad 

kunskap i att vara i ledande befattning.  Vi menar att det är oerhört viktigt att 

ambulanspersonalen får öva mera på olika scenarion utifrån verkliga, tänkbar händelser 

och att då även samverkanspartners som t.ex. polis och räddningstjänst, kan tänkas 

finnas med på dessa övningar. Detta skulle kunna resultera i att ambulans personalen 

kan känna en ökad trygghet i kommande situationer. Denna trygghet kan sen leda till att 

de drabbade får snabbare, säkrare och bättre vård.  

 

 

Framtida forskning 
Ambulanssjukvården är ett område inom hälso- och sjukvården som inte är så utforskat. 

Men under senare tid har en stark utveckling inom detta område gjorts och mycket fakta 

och ny forskning håller på att samlas in. Under studiens gång har både ledning och 

övrig ambulanspersonal visat stort intresse för resultatet. Detta tolkar författarna som att 

det inom ambulanssjukvården saknas forskning inom yrket. Därför finner författarna det 

intressant att se en vidare forskning av ambulanssjuksköterskornas upplevelser i olika 

sammanhang. Det är av stort värde att då undersöka ambulanssjuksköterskan känsla av 

att inte räcka till. Vad kan det bero på? Finns det något som kan göras, t.ex. 

organisatoriskt, för att de ska känna att de räcker till? Denna känsla av otillräcklighet 

skapar i sin tur stress och det är av stor värde att även studera hur denna stress påverkar 

ambulanspersonalen. Men vi finner det även intressant att studier genomförs utifrån 

patienternas upplevelse av omhändertagandet på exempelvis en olycksplats.   

 

Praktiska Implikationer 

Här nämns ett par praktiska implikationer som kan vara till hjälp för 

ambulanssjuksköterskan inför det ledande arbetet på olycksplats. 

 

 Eftersom känslan av otillräcklighet är ett betydande problem, kan detta avhjälpas 

med bland annat diskussions och reflektionsgrupper. 

 

  

 Mer realistiska övningar behövs för att ge ökad trygghet i kommande 

situationer. 
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Bilaga 1 

Information och samtyckesbrev 
I specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot ambulanssjukvård ingår det att 

göra ett examensarbete. Vi är två sjuksköterskor som valt att skriva om Prehospital 

sjukvårdsledning (PS). Du som ambulanssjuksköterska kan genom att delta hjälpa oss 

att genomföra detta examensarbete.  

Ambulanssjukvården ett område i Västra Götaland använder sig av konceptet 

Prehospital sjukvårdsledning (PS) vid olyckor och större händelser. Funktionen för 

sjukvårdsledningen skall vara att styra personal och prioritera omhändertagandet av de 

drabbade. Detta för att erbjuda ett så effektiv omhändertagande som möjligt. 

Ambulanspersonalen i en ort i Västra Götaland har genomgått en utbildning i 

Prehospital sjukvårdsledning och denna studie avser att ta reda på om PS-konceptet 

förbättrar arbetet på skadeplats. 

Syftet är att beskriva ambulanspersonalens upplevelse att arbeta på skadeplats med PS-

konceptet. 

Tillfrågande om deltagande 
Du tillfrågas om deltagande eftersom du arbetar som ambulanssjuksköterska och varit i 

ledningsfunktion. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst 

avstå eller avbryta deltagandet utan att delge någon orsak. 

Hantering av data 
Data kommer att insamlas genom intervjuer som spelas in på band. Datan kommer att 

behandlas konfidentiellt och några personuppgifter krävs inte från informanterna. 

Endast personer som direkt har anknytning till examensarbetet kommer att ha tillgång 

till det inspelande materialet som under arbetets bearbetning kommer att förvaras i ett 

låst skåp. Din medverkan kommer att vara helt sekretessbelagd och allt material 

kommer att avidentifieras.  

 

Ytterligare information och svar på frågor ges av:  

Ulf Nilsson                                      Maarit Norgren   

Leg. Sjuksköterska                          Leg. Sjuksköterska                            

Ambulansen SÄS                            Ambulansen SÄS   

Borås ambulansstation                    Borås ambulansstation 

Telefon: 033-XXXXXXX             Telefon: 033-XXXXXXX   

Mobil: 0768-XXXXXX                  Mobil: 0706-XXXXXX 

 

Anders Jonsson 

Universitetslektor 

Högskolan Borås 

Telefon: 033 435 XXXX 

 

                                         

Ort/Datum____________________                            

Namn________________________  
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Bilaga 2  

 
Här beskrivs de olyckor eller händelser som informanterna valt att berätta om och som 

ligger till grund för intervjuerna med ambulanssjuksköterskorna. Detta görs för att 

läsarna skall kunna få en klarare bild av händelsen som ambulanspersonalen var med 

om.  

 

1 Trafikolycka som inträffade i en vägkorsning, där ett fordon kört ut och blivit påkörd 

av en annan bil. Vid första ambulansens framkomst var en utav de drabbade avliden och 

en gravid kvinna skadad. De övriga två var i stort sett oskadda. Totalt var det alltså fyra 

stycken drabbade i denna olycka. Ambulansen som var först på plats och som även hade 

ledningsfunktionen var till en början enda ambulansen eftersom de övriga ambulanserna 

hade en framkörning på tre-fyra mil. Räddningstjänst och polis var på plats ungefär 

samtidigt som ledningsambulansen. Totalt var tre ambulanser larmade och informanten 

var vid denna olycka medicinskt ansvarig. 

 

2 Trafikolycka där ambulanspersonalen hade en framkörning på ca 2 mil. Det skulle 

enligt informationen handla om en singelolycka där en bil voltat. Under framkörningen 

inkommer ytterligare information som säger att det är två bilar som har voltat. När 

ambulansen nästan var framme vid olycksplatsen inkom det information som sa att det 

var tre bilar inblandade i olyckan samt en påkörd fotgängare. Olyckan hade inträffat på 

natten och det var mycket dimmigt vid den aktuella tidpunkten. Totalt var det åtta 

drabbade i denna olycka och informanten hade rollen som medicinskt ansvarig. 

 

3 Trafikolycka med buss som hade krockat med ett oklart antal personbilar. 

Framkörningstiden var kort, ca 4 min eftersom det var mitt i stan. Mycket oklara 

uppgifter till en början om antal drabbade. När ambulansen anländer till platsen är det 

kaotiskt vid första anblicken. Ett tio tal bilar var helt demolerade och det befann sig 

mycket folk på plats. Skadeplatsen vid denna olycka var cirka 300 meter och detta 

bidrog till att det var svårt för den först anlända ambulanspersonalen att få reda på hur 

många drabbade det var i olyckan. Det visade sig att de flesta av de skadade bilarna var 

parkerade och därför tomma, så antalet skadade var endast två. Informanten var här 

sjukvårdsledare.  

 

4 Trafikolycka där två bilar frontalkrockat i cirka 90 km/h. Totalt var tre stycken 

drabbade i denna olycka och de var alla tre svårt skadade. Ambulansen som var först på 

plats hade en framkörningstid på ungefär fem minuter. Vid första kontakten med SOS 

fick personalen som hade ledningsfunktion reda på att det skulle dröja cirka 20 min 

innan nästa ambulans kunde komma. Totalt var fyra ambulanser larmade till platsen, 

varav tre fick gå fram till platsen och medverka i räddningsarbetet. Informanten som vid 

denna olycka var sjukvårdsledare begärde då helikopter men denna kunde inte lyfta på 

grund av vädret.  

 

5 Trafikolycka där en bil som står och väntar för att kunna göra en vänstersväng, blir 

påkörd bakifrån och stöts ut framför en bil som inte hinner bromsa. Totalt var fyra 

drabbade och en utav dessa var avliden när första ambulansen kom på plats. I en utav 

bilarna färdades även ett barn som endast var chockat. Totalt var åtta enheter inklusive 
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helikopter larmade till denna olycka. Tre enheter behövde inte gå fram och sammanlagt 

var det fem arbetande enheter på platsen. Tiden till den andra ambulansen var på plats 

uppskattas utav informanten till 25-30 minuter som vid denna olycka hade rollen som 

sjukvårdsledare.  

 

6 Denna olycka handlar om en bilist som sladdat in i wireräcket på en 90- väg och 

demolerat fronten på sin bil. Eftersom det var mycket mörkt och halt på platsen blev 

föraren av bilen påkörd av två fordon varav en var en lastbil. Innan föraren hade lämnat 

fordonet hade denna satt på sina varningsblinkers, men eftersom fronten var demolerad 

fungerade dessa inte. Detta var en olycka av en ovanlig karaktär och mycket var oklart 

för de som ingick i räddningsinsatsen. Totalt var det åtta drabbade i denna olycka varav 

en avliden och två med lättare skador. Informanten hade vid denna olycka rollen som 

medicinskt ansvarig. 
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Bilaga 3 

Visualisering     

När vi har 

kommit en bit 

mot olyckan så 

får vi uppgifter 

om att ytterligare 

en bil voltat på 

samma ställe och 

då vad jag vill 

minnas var det 

inte helt klart 

Ytterligare 

information 

tillkommer under 

körsträckan som 

förändrar bilden 

av olyckan. 

Information 

förändrar bilden 

av olyckan. 

Måla upp bilder Visualisering 

Lite oklara 

uppgifter från 

början, man 

visste inte riktigt 

omfattningen 

utav det hela men 

man reagerade 

kraftigare när 

man hör talas om 

att det är buss 

och många 

fordon. 

Känslan av att 

olyckan är 

omfattande 

förstärks vid 

information av 

antal och typ av 

fordon.  

Information ger 

en vis förväntan 

om olyckans 

utseende. 

Måla upp bilder Visualisering. 

Och så tog det 

ytterligare någon 

minut så får vi 

besked om att det 

fanns ytterligare 

en bil som hade 

voltat på samma 

olycksplats, 

alltså 3 voltade 

bilar, oklart om 

skador, plus att 

det skulle finnas 

en påkörd 

fotgängare på 

vägen 

Ytterligare 

information 

tillkommer under 

körsträckan som 

förändrar 

förväntningarna 

på olyckans 

omfattning och 

ökar stressen. 

Tillkommande 

information 

ändrar bilden av 

olyckan. 

Information 

förändrar bilden 

Visualisering. 

Hade väl en 

körsträcka på 4 

minuter kanske, 

så man hinner 

tänka lite granna 

men inte så 

mycket tills man 

kommer fram 

Även under kort 

körsträcka målas 

bilder upp om 

vad som väntar.  

Tiden påverkar 

hur bilder målas 

upp.  

Tid att fundera.    Visualisering. 
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och ser vilket 

kaos den första 

blicken 

 

 

 


