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Sammanfattning    
 
 
 
Att komma först till olycksplats innebär att sjukvårdspersonal ska inta en 
ledningsfunktion. En av dessa ledarroller är att vara sjukvårdsledare. Sjukvårdsledaren 
har som ansvar att skapa struktur och goda förutsättningar på olycksplatsen genom 
kommunikation och samarbete. Då detta är en viktig ledande funktion kan det vara 
betydande för patienten hur väl den fungerar. Syftet med studien är att belysa 
ambulanssjuksköterskors upplevelse av att inneha rollen som sjukvårdsledare på en 
olycksplats. Informanterna som intervjuades var alla sex män i åldrarna mellan 32-59. 
Deras erfarenhet varierade mellan 3 – 36 år inom ambulanssjukvård. Materialet 
analyserades genom kvalitativ innehållsanalys och utefter det presenterades resultatet 
med hjälp av huvudkategorier och subkategorier. I resultatet framkom det att det var ett 
stort ansvar att inneha rollen som sjukvårdsledare men samtidigt en svårighet då 
omfattande beslut i utsatta situationer ibland behövde tas under stressade former. 
Ambulanssjuksköterskor upplevde svårigheter att förhålla sig till en patientvårdande roll 
då en ledningsfunktion etablerats viket kunde påverka det emotionella vårdandet som 
fick åsidosättas. En så stor blandning som möjligt på informanterna i form av erfarenhet 
och ålder eftersträvades för att resultatet skulle bli så representativt som möjligt. 
Majoriteten av informanternas upplevelser av att vara sjukvårdsledare bekräftades av 
tidigare vetenskaplig forskning vilket indikerar att detta är en viktig och samtidigt svår 
situation att befinna sig i. 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  Ambulanssjuksköterska, Sjukvårdsledare, Olycksplats, Upplevelser. 
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INLEDNING 

En ambulanssjuksköterska kan hamna i situationer där det krävs att sjukvården etablerar 
en ledningsfunktion. Författarna till studien har genomgått utbildning i sjukvårdsledning 
och har dessutom erfarenhet inom området. Detta leder till att en ökad medvetenhet 
finns om hur komplext det kan vara att leda arbetet på en olycksplats. 
Ambulanssjuksköterskor kan uppleva blandade känslor av att inneha en 
ledningsfunktion och samtidigt förhålla sig till patienten på den aktuella olycksplatsen. I 
dagens samhälle har ambulanssjukvårdens uppdrag ökat i hög grad vilket kan leda till 
en lång väntan för patienten att få sjukvård samt att ambulanspersonalen kan behöva 
arbeta mer självständigt på grund av begränsade sjukvårdsresurser. Att på en 
olycksplats använda sjukvårdsresurserna på rätt sätt och samtidigt att ha struktur i 
arbetet är nödvändigt för att nyttja resurserna på ett optimalt sätt eftersom kapaciteten är 
begränsad. Detta skapade ett intresse hos studiens författare att få veta hur denna känsla 
upplevdes då ledning på en olycksplats är en funktion som kräver ett stort 
ansvarstagande och en stor erfarenhet.  
 
 
BAKGRUND 

 

Ambulanssjuksköterskan 
Ambulanssjuksköterskan behöver ha en bred kunskap och färdigheter för att kunna ta 
hand om patienter i olika situationer samt att vara öppen för att ta emot information om 
patientens tillstånd på olycksplatser. Detta krävs för att kunna göra adekvata akuta 
bedömningar. Ambulanssjuksköterskan har ansvar för den medicinska vården av 
patienten men ska även kunna leda vården. För att möta patientens behov och känslor 
behöver ambulanssjuksköterskan förlita sig på sin erfarenhet och sin kunskap (Suserud, 
2005). I Socialstyrelsens författning (SOSFS 2009:10), framgår att det måste finnas 
minst en legitimerad sjuksköterska i ambulansbesättningen för att kunna administrera 
läkemedel. Den övriga personalen i besättningen kan bestå av ambulanssjukvårdare. 
Ambulansuppdrag skickas ut via SOS larmcentral, som gör en första bedömning av 
patienten och sedan larmar ut till ambulansen. SOS larmcentral prioriterar patientfallen 
beroende på patientens tillstånd, där prioritet 1 är akuta livshotande tillstånd och 
prioritet 4 är icke brådskande transporter (SOS alarm, 2016). 
 
Enligt Holmberg och Fagerberg (2010) startar ambulanssjuksköterskans förberedelser 
inför det aktuella ärendet så fort detta är tilldelat. Informationen inkluderar oftast vad 
som inträffat och vem den drabbade är. Ju fler patienter som är inblandade i olyckan och 
ju större händelser, desto mer påtagliga blir förberedelserna för ambulanssjuksköterskan 
då det kan vara många drabbade patienter. Detta ställer höga krav på 
ambulanssjuksköterskan som behöver prioritera och hitta rätt vårdnivå. Arbon et.al. 
(2008) visar att den information som framkommer till ambulansbesättningen under 
färden till olycksplatsen är till stor nytta för att lättare förbereda sig för den aktuella 
situationen. Detta sker genom att ambulanspersonalen psykiskt förbereder sig genom att 
diskutera med sin kollega eller genom att individuellt tänka sig in i vad som förväntas 
ha hänt innan de anländer till platsen. En faktor som belyses i en studie av Price (2006) 
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är att vid större olyckor upplever ambulanspersonalen att patienten utsätts för en högre 
risk då ambulansens responstid blir längre. 
En faktor som påverkar det prehospitala arbetet är att ambulanssjuksköterskan upplever 
det som lättare att arbeta i dagsljus och under gynnsamma väderförhållanden. 
Situationer, då det är långa avstånd till patienten, då övriga resurser befinner sig långt 
från patienten eller då patienten befinner sig i en ogynnsam miljö, leder till att den 
psykiska förberedelsen blir mer påfrestande för ambulanssjuksköterskan (Gunnarsson & 
Stomberg Warrén, 2008). 
Ambulanssjuksköterskors arbete i den prehospitala kontexten är unik då det krävs ett 
brett och kreativt tankesätt för att lösa skiftande problematiska situationerna (Arbon et 
al., 2008). Arbetet inom ambulanssjukvården skiljer sig från den hospitala sjukvården 
genom att det är en annan  vårdmiljö och att det finns begränsade resurser jämfört med 
inne på sjukhuset (Suserud, 2005). Ambulanssjuksköterskor beskrivs uppleva 
svårigheter att ha kontroll över situationen när det är många patienter inblandade. Därtill 
önskar de mer medicinsk stöttning vid större händelser. Det har även framkommit i en 
studie att patienter som fick en lägre prioritet blev åsidosatta till följd av brist på 
resurser och tid (Suserud, 2001). Vidare hävdar Suserud (2005) att inom 
ambulanssjukvården så ska patienterna ha samma rättigheter till en god standard på 
sjukvården som de patienter som behandlas på sjukhus. Elmqvist, Brunt, Fridlund och 
Ekebergh (2010) visar att ambulanssjuksköterskor ska utstråla ett yttre lugn och en 
trygghet, i en många gånger kaotisk situation som behöver struktur. Höga krav ställs 
därför på ambulanssjuksköterskorna i den första enheten på plats som ofta jobbar i svåra 
förhållanden och i en utsatt miljö  
 
 

Ambulanssjuksköterskans ledande funktion 
 
Enligt kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskor (Riksföreningen för 
ambulanssjuksköterskor/Svenska sjuksköterskeföreningen, 2012) innefattar ansvaret att 
leda, prioritera och fördela omvårdnadsarbetet på ett för patienten så fördelaktigt sätt 
som möjligt. Ledarskap innebär att sjuksköterskan är högsta ledaren och ska leda 
omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskans ledarskap ska gynna omvårdnaden för att bevara en 
god vårdkvalité. Vidare beskriver Suserud (2005) att ambulanssjuksköterskan ska ha 
ledningsansvar prehospitalt och samverka med andra instanser såsom räddningstjänsten 
och polismyndigheten. Kihlgren, Engström och Johansson (2009 s. 9) beskriver att 
sjuksköterskor inte är tillräckligt insatta i sin ledarfunktion utan istället fokuserar på 
vårdandet. Sjuksköterskor ska få tidig introduktion i vad en ledarroll innebär. 
Sjuksköterskans roll som ledare inbegriper att hen måste ha en klar uppfattning om sina 
uppgifter, sina resurser samt dessutom ha färdigheter att kunna hantera och fullfölja 
situationen (Kihlgren et al. 2009. s.11). Höga krav ställs på ambulanssjuksköterskor där 
ny kunskap eftersträvas kontinuerligt, vilken ska täcka många olika situationer som 
inträffar, vilka ofta är unika och oförutsägbara. Ambulanssjuksköterskor kan hamna i 
plötsliga och oplanerade positioner som exempelvis ledningsposition vid en större 
händelse (Wireklint Sundström, 2005). Vidare visar Campeau (2008) att 
ambulanssjuksköterskor måste anpassa sig till miljön omkring patienten för att ge denne 
en effektiv akutsjukvård samtidigt som de problem som uppstår måste lösas. 
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Elmqvist et al., (2010) belyser att ambulanssjuksköterskor som kommer fram först på en 
olycksplats och beskriver att de upplever starka känslor. Vidare beskriver Gunnarsson 
och Stomberg Warrén (2008) att ambulanssjuksköterskor upplevde en saknad av 
kontroll i en situation då deras först anländande kollegor var stressade och 
informationen bristfällig. Detta kan även påverka de ytterligare anländande 
ambulansbesättningar som kommer till platsen på ett negativt sätt. 
 

Prehospital sjukvårdsledning 
 
Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2013:22) defineras en allvarlig händelse som en 
händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och 
användas på ett särskilt strukturerat sätt. En katastrofmedicinsk beredskap innebär att 
hälso- och sjukvården ska bedrivas i syfte att minimera följderna av en allvarlig 
händelse. Ett skadeområde är det området som är lokaliserat i anslutning till 
skadeplatsen och där hälso- och sjukvård, polis och räddningstjänst leds och organiseras 
vid en skadehändelse. Varje landsting har till uppgift att se till att det finns rutiner för 
denna typ av händelser. 
 
Det finns olika koncept att arbeta efter inom sjukvårdsledning. Ett koncept är 
prehospital sjukvårdsledning (PS). Inom PS- konceptet  ska de resurser som finns 
tillgängliga användas på bästa sätt och vid insatser måste det finnas ett 
helhetsperspektiv för sjukvården och inte bara för en enskild instans.  Vissa situationer 
är förknippade med resursbrist vilket innebär att större krav ställs på 
ledningsfunktionen. Anledningen till beredskap och ledning är att resurserna ska 
utnyttjas så bra som möjligt för de som behöver hjälp, det vill säga för patienterna 
(Rüter, Nilsson & Vikström, 2006 s.45). 
 
Konceptet för PS ska kunna användas i allt från de mindre vardagshändelserna till de 
större. Ambulanssjukvården har ansvaret för att sjukvården samarbetar med andra 
instanser såsom räddningstjänst och polis för att därigenom öka möjligheterna till ett bra 
omhändertagande av patienten. Alla instanser ska dock vara lyhörda gentemot varandra 
då såväl kunskap som befogenheter skiljer sig åt (Rüter et al., 2006 ss.7-10). 
 

Sjukvårdsledaren och den medicinskt ansvarige 
 
Personal ur den första anländande ambulansen tilldelas ledningsrollerna sjukvårdsledare 
respektive medicinskt ansvarig. Sjukvårdsledaren har till uppgift att ta kontroll över 
situationen samt upprätta kontakt med andra instanser såsom räddningsledare och 
polisinsatschef.  Sjukvårdsledaren har också ansvar för att tillkalla extra resurser vid 
behov, fatta inriktningsbeslut, ge information samt dokumentera.  Sjukvårdsledaren 
tillsammans med räddningsledaren som är ansvarig för insatsen har till uppgift att utföra 
säkerhetsarbete på olycksplatsen. Sjukvårdsledaren har även funktionen att 
kommunicera och ge rapporter om läget på skadeplats. Den medicinskt ansvariga 
personen har det övergripande ansvaret för patienten, . Denna person är den med högst 
medicinsk kompetens.(Rüter et al., 2006 ss. 27-31). 
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Samverkan  
 
Samverkan på skadeplats kan yttra sig i att räddningstjänsten och räddningsledaren 
skapar en säker plats med förutsättningar för sjukvårdspersonalen att kunna arbeta i. 
(Rüter et al., 2006 ss. 13-15). Vid större händelser ställs höga krav på all 
räddningspersonal så som ambulans, polis och räddningstjänst. Den psykiska 
förberedelsen är viktig för all räddningspersonal innan ankomst till det drabbade 
området. Varje specialitet ska fokusera på sina ansvarsområden samt stötta de andra för 
ett gott samarbete (Scholtens, 2008). Därtill finns en specifik klädsel för personer i 
ledningsfunktion på skadeplats. Sjukvårdens ledning har färgerna grönt och vitt, 
polisens ledning har färgerna blått och vitt och räddningsledningen har färgerna rött och 
vitt. Det finns olika ledningsnivåer från lokal nivå, till regional och nationell nivå. Den 
lokala nivån är den lägsta och det är bland annat från denna nivå som det prehospitala 
arbetet utförs. Flera olika personer kan vara inkopplade och styr ledningen på 
skadeområdet, sjukvårdsinrättningar samt sjuktransporter  (Rüter et al., 2006 ss. 13-15). 
 

Inriktningsbeslut och rapporter 
 
Syftet med inriktningsbeslut är att informera de högst prioriterade uppgifterna till 
personal inom hälso- och sjukvården. Inom PS koncepter finns det två inriktningar. Den 
ena beslutas av sjukvårdsledaren och innebär ett övergripande beslut om en insats. Den 
andra tas av medicinskt ansvarig och, omfattar medicinska inriktningsbeslut. Ett 
inriktningsbeslut är föränderligt och ska dokumenteras, omprövas samt kommuniceras 
(Rüter et al., 2006 ss. 39-40). Det ligger på sjukvårdsledarens ansvar att lämna en så 
snabb rapport, (se Figur 1) till SOS eller tjänsteman i beredskap vid ankomst, för att 
bekräfta att sjukvården finns på plats och att förmedla behov av en sjukvårdsinsats.. 
Inom 10 min ska en ytterligare rapport inkomma som ger en klarare uppfattning om 
skadeläget, antal drabbade patienter och händelseförloppet på plats (Rüter et al., 2006 
ss. 64-65). 
Figur 1 : Mall av en METHANE-rapport (Rüter et al., 2006 s.65) 
 
 

        Misstänt allvarlig händelse  Ja/nej    
 
 

         Exakt lokalisation    Enligt GPS/annan 
 
 

          Typ av händelse      Trafikolycka, våld etc 
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          Hot/Risker    Nej/Ja väderförhållanden, Rök/gas etc 
 
      

        Ankomstväg hindrad    Ja/nej 
 
 

         Numerärt drabbade     Uppskattningsvis antal 
 

          Extra resurser     Ytterligare räddningspersonal 
 
 

Triage på skadeplats 
 
  
Ordet “triage” kommer från det franska ordet “trier” som betyder sortera ut, välja ut. 
Grundtanken med triage är att vid större olyckor/händelser där många patienter kan vara 
inblandade så ska man sortera in de drabbade i olika skadenivåer (Robertson-Steel, 
2006). På skadeplatsen är triage indelat i olika nivåer märkt med olika färger som 
placeras på patienterna. Dessa färger används internationellt och är grön (Icke 
brådskande), gul (brådskande), röd (livshotande).  Blå färg kan förekomma i vissa 
sammanhang vilket innebär att patienten är så svårt skadad att det är högst sannolikt att 
personen inte kommer överleva (MIMMS, 2014 ss. 99-102). Triage är ett moment som 
utförs på en skadeplats (Ruter, 2006. s.41). Vidare visar  Göransson, Ehrenberg och 
Ehnfors (2005a) att en triageprocess etableras genom att ambulanssjuksköterskan får en 
första kontakt med patienter, prioriterar efter kontroll av vitala parametrar och  klinisk 
undersökning. 
Triage ska alltid används då antalet skadade överstiger de antal som sjukvården har 
möjlighet att behandla samtidigt (MIMMS, 2014. ss.99-102). Patienter med störst behov 
av akutsjukvård ska omedelbart hanteras medan lindriga skadade får vänta, vilket styrs 
av vilka resurser som finns (Robertson-Steel, 2006). Göransson, Ehrenberg, Marklund 
och Ehnfors (2005b) har visat att triagering vid större olyckor ställer höga krav på 
vårdpersonal då det oftast är många inblandade.  Triage är hela tiden en aktiv process 
där patientens tillstånd snabbt kan ändras (Robertson-Steel, 2006; Arbon 2008). Detta 
kräver att ambulanssjuksköterskan tänker brett och har en öppen inställning för att inte 
missa livshotande förändringar hos patienten (Arbon , 2008). 
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Vårdande inom ambulanssjukvården 
 

Relationen mellan ambulanssjuksköterskan och patienten 
 
Sjuksköterskans uppgift är att lindra lidande och skapa en förutsättning för 
välbefinnande enligt International Council of Nurses, ICN (SSF, 2014). Som 
ambulanssjuksköterskor är det viktigt att sätta sig in i patientens situation för att vården 
ska bli så bra som möjligt och för att förstå patientens situation. Det kan uppnås genom 
att det byggs upp en relation mellan patient och vårdgivare (Dahlberg, Segesten, 
Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003 ss.38-39). Wiman & Wikblad (2003) har studerat 
sjuksköterskor på akutmottagning och menar på att dessa ska ha ett helhetsperspektiv 
samt vara inbjudande så att patienten kan uppleva delaktighet i omvårdnaden. Genom 
detta kan sjuksköterskan öka chansen för att patienten upplever en trygghet som kan 
uppstå vid lidande situationer för patienten. Enligt Dahlberg et al. (2003. ss.87) så ställs 
stora krav på ambulanssjuksköterskan som måste utgå från både det medicinska 
perspektivet och det vårdvetenskapliga perspektivet för att en fullständig 
omvårdnadsrelation ska fungera. Detta problematiserar Dahlberg et al. (2003 ss. 88-89) 
genom att beskriva svårigheten i relationen mellan patienten och 
ambulanssjuksköterskan vilken som i regel kännetecknas av korta vårdmöten. Således 
är tiden begränsad för att få en uppfattning både om patientens medicinska tillstånd och 
patientens livsvärld. 
 
När människor drabbas av olika sjukdomstillstånd eller skador så uppstår lidande. 
Lidande har både en fysisk och psykisk mening. Känslan är subjektiv och kan inte 
upplevas av en annan människa. En lidande patient kan uppleva att hen inte längre kan 
lita på sin förändrade kropp, vilket kan leda till att patienten upplever en maktlöshet 
samt att tryggheten blir hotad (Dahlberg et al. 2003 s.33). När en patient tillkallar hjälp, 
genom att exempelvis kontakta larmcentralen 112, så är detta ett lidande i sig genom en 
upplevd begränsning av sin egen hanterbarhet. Eftersom patienten redan är sårbar så är 
det viktigt att ambulanssjuksköterskan redan här fångar upp helheten av det fysiska och 
psykiska behovet (Dahlberg et al. 2003 s. 93). 
 
Ambulanssjukvården är patientens första kontakt med hälso- och sjukvården och en 
trygg omvårdnadsrelation är grunden för en god kommunikation mellan 
ambulanssjuksköterska och patienten (Poljak, Tveith & Ragneskog ,2006). Det är 
viktigt att ambulanssjuksköterskor har ett helhetsperspektiv gentemot patienten och ser 
människan bakom det fysiska sjukdomstillståndet eller skadan. 
Ambulanssjuksköterskan kan då öka trygghetskänslan hos patienten genom exempelvis 
fysisk närhet, ett trevligt bemötande och information (Dahlberg et al. 2003 ss 46-49). 
Dahlberg et al. (2003 s.39). visar att sjuksköterskans närhet och närvaro ökar patientens 
trygghet när patienten får en kontroll över situationen och känner sig delaktig i vården, 
vilket kan leda till ett ökat välbefinnande. Ambulanssjuksköterskans uppgift är också att 
ge information till både patienter och anhöriga samt ansvara för den medicinska vården 
(Suserud, 2005). Sjuksköterskan ska alltid utgå från ett gott samarbete och försöka 
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bekräfta patientens upplevelser. Grunden för en god relation är att sjuksköterskan alltid 
ska utgå från patientens behov och den värld hen befinner sig i just nu (Kihlgren et 
al.2009 s 17.). Bruce, Suserud & Dahlberg (2003) beskriver vikten av 
ambulanssjuksköterskans öppna förhållningssätt för att patienter och anhöriga ska 
uppleva trygghet. För att få patienten att känna sig bekväm i en vårdsituation är det 
viktigt att informera om den vård som ges. Närhet till patienten och information om den 
aktuella vården och kommande vård är nödvändigt (Holmberg & Fagerberg, 2010). 
Holmberg, (2015) visar att patienter upplever en trygghet när ambulanssjuksköterskan 
är på plats, med god kompetens, kunskap och professionalism. 
 

Det kroppsliga vårdandet 
 
ABCDE systemet används vid handläggandet av kritiskt sjuka och skadade patienter. 
Det är uppbyggt på att systematiskt bedöma A-Luftväg, B-Andning, C-Cirkulation, D-
medvetandegrad samt E-Exponering av ytterligare skador. Syftet med detta är att göra 
en klinisk medicinsk bedömning av patienten, för att avgöra patientens vårdbehov och 
val av behandling. Att arbeta utifrån detta system sparar tid gentemot patienten som får 
en mer strukturerad och snabbare medicinsk bedömning (Thim et al., 2012). 

Människans kropp kan inte förstås endast som ett objekt, utan även som något levande. 
Den mänskliga kroppen är fysisk men, står också i relation till det psykiska och andliga. 
Vi lever genom våra kroppar och varje kroppslig förändring medför en förändring av 
tillgången till världen och livet (Dahlberg et al. 2003 s.41). Merleau-Ponty (1999, s.41) 
visar att vår kropp är något vi är, den lämnar oss aldrig oavsett olika påfrestningar. Vid 
sjukdom påverkas hela kroppen, både på det fysiska planet men även på det psykiska. 
Genom att det psykiska och fysiska hör ihop så kan detta leda till att kroppen lättare blir 
i obalans vid sjukdom. Merleau-Ponty (1999 s.98) visar att när vi drabbas av sjukdom 
eller skada så leder det till svårigheter och begränsningar i att leva fullt ut och vi 
begränsas gentemot omvärlden. Vidare visar Dahlberg et al. (2003 s.44) att när 
människor drabbas av sjukdom eller ohälsa så skapas fysiologiska begränsningar. Detta 
innebär att kroppen är en förlorad tillgång och inget som man längre kan förlita sig på. 
Dahlberg beskriver även att det ställs stora krav på ambulanssjuksköterskan som 
behöver ha en god inblick i sin egen livsvärld där kropp och själ inte kan särskiljas och 
på så sätt ökar chansen att hen förstår patienten i dennes aktuella livssituation. 
 

Etik inom ambulanssjukvården 
 
International Council of Nurses, ICN (SSF, 2014) för sjuksköterskor belyser 
sjuksköterskans ansvar att främja hälsa, förebygga sjukdom,återställa hälsa samt lindra 
lidande.  
 
Det gäller för den som jobbar nära patienter att bemöta dem utifrån ett etiskt perspektiv 
med visad respekt för individen, dennes autonomi och delaktighet i vården. Mötet 
mellan patient och ambulanspersonal är speciellt i det avseende att kontakten är 
tidsmässigt begränsad och viktiga saker bör göras, både utifrån ett medicinskt 
perspektiv men även omvårdnadsmässigt (Sandman & Bremer, 2009. s.167-169 ). 
Enligt kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskor (Riksföreningen för 
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ambulanssjuksköterskor/Svenska sjuksköterskeföreningen, 2012) är autonomi en central 
del och patientens erfarenheter ska tillvaratas genom att utgå från patienten själv samt 
från dennes rättigheter. Det ingår också att se till etiska frågeställningar och analysera 
dessa samt att inkludera anhöriga och deras välbefinnande. Enligt Sandman och Bremer 
(2009. s.167-169) kan det uppstå etiska dilemman när ambulanssjuksköterskan ska 
prioritera och agera efter sina erfarenheter och samtidigt utgå ifrån ett vårdvetenskapligt 
perspektiv. Vårdresurserna ska främst vara tillgängliga för dem som är i störst behov av 
akutsjukvård samt ges på ett rättvist sätt gentemot patienterna. Vårdens mål är att skapa 
en god hälsa och en god livskvalité för patienten och se till att denne känner ett 
välbefinnande. Sjukvården ska lindra lidande och se till patientens önskningar om sina 
liv och deras självbestämmande. 
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Ambulanssjuksköterskan har en ledande funktion och ett ansvar för att skapa 
förutsättningar för vården. Vården inom ambulanssjukvården kan förstås dels som 
medicinsk och dels vårdvetenskapligt. I avsikt att tillhandahålla god vård så är etiska 
utgångspunkter viktiga i vården. Viktiga etiska värden har sin grund i autonomi och att 
patientens erfarenheter ska uppmärksammas samt att vara lyhörd för patienters 
rättigheter. Därtill menar vårdvetenskapen att vården skall utgå ifrån patientens 
livsvärld, och unika situation. I detta är relationen mellan ambulanssjuksköterskan och 
patienten betydelsefull. Det är även av stor betydelse att se till anhöriga och deras 
välbefinnande. Syftet med sjukvårdsledning är att skapa struktur och därmed en 
förutsättning för en god och säkrare vård som resulterar i ett patientsäkert 
omhändertagande. I sin ledande funktion ska ambulanssjuksköterskan skapa 
förutsättning för både god medicinsk vård och ett gott vårdande. Således är det av vikt 
att skaffa kunskap kring hur ambulanssjuksköterskan upplever sin sjukvårdsledande roll 
på en olycksplats. 
 
SYFTE 

 
Att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelse av att inneha rollen som sjukvårdsledare 
på en olycksplats. 

 
 
METOD 

Ansats 
Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. Som 
datainsamling användes individuella intervjuer. Utifrån syftet valdes en kvalitativ 
forskningsansats då målet är att försöka förstå människors sätt att resonera och reagera 
samt att detta var en lämplig metod för att nå syftet (Trost, 2010. s.32). 
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Urval 
Intervjuerna genomfördes på två stycken ambulansstationer, i en storstad och i en 
 medelstor stad. Inklusionskriterierna för studien var: sjuksköterska med 
vidareutbildning inom ambulanssjukvård, minst 1 års yrkeserfanhet av ambulansjukvård 
samt erfarenhet av sjukvårdsledning. Kontakt med informanterna togs personligen via 
telefon samt skriftlig information lämnades. Informanterna valdes ut och tillfrågades 
genom bekvämlighetsurval på respektive station. Enligt Trost (2010, s. 140) innebär 
bekvämlighetsurval att informanterna valdes ut individuellt av författarna utifrån 
tillgänglighet. Relationen till informanterna var bekanta och kollegor till författarna av 
studien och tillfrågades i anslutning till arbetspass ifall de var positiva till att medverka i 
studien. Nio potentiella informanter tillfrågades om medverkan i studien varav sex 
uppfyllde inklusionskriterierna och inkluderades i studien. Informanterna som uppnådde 
inklusionskriterierna informerades om studien och tillfrågades för aktuell medverkan. 
Åldersspannet på informanterna var 32-59 år, Yrkesmässig erfarenhet inom 
ambulanssjukvård oavsett titel varierade mellan 3- 36 år. 
 

Etiskt ställningstagande 
 
Forskning som berör människor ska alltid etikprövas enligt lagen om etikprövning 
(2003:460) Däremot berörs inte arbeten på avancerad nivå inom högskoleutbildningar. 
Därför har etikprövning ej utförts på denna studie. Innan studien genomfördes 
informerades och godkändes studiens syfte och tillvägagångssätt av verksamhetschefen 
inom respektive ambulansdistrikt. Verksamhetschefen tilldelades information både 
skriftligt (Bilaga 1) och muntligt. Informanterna till studien tilldelades skriftlig och 
muntlig information om studiens genomförande och syfte (Bilaga 2). Informanterna fick 
även information om att studien var helt frivillig och att de när som helst kan avbryta 
deltagandet av studien utan att ange orsak. Detta innebär således att informerat 
samtycke beaktas (Kvale & Brinkmann, 2014 s. 107) (Bilaga 3).  
 
Enligt vetenskapliga rådets riktlinjer avseende forskningsetik (2003 s.27-41 ) ska 
informanterna få information om studien genom ett informationsbrev. En viktig del i 
detta är att informanten själv har läst och förstått informationen som ges. I samband 
med intervjun ska även ett samtyckesbrev godkännas av informanten som ett bevis på 
att informanten godkänner sitt deltagande i studien. Den information som informanterna 
har bidragit med till studien ska endast vara avsedd för denna studien och inte användas 
på något annat sätt, vilket benämns som nyttjandekrav. Informanterna informerades 
även om att allt material ska behandlas utifrån konfidentialitetskravet som innebär att 
alla uppgifter om personliga uppgifter ska tas bort och att inga obehöriga kan få tillgång 
till materialet. Allt material som insamlats förvarades i ett låst utrymme som endast 
författarna hade tillgång till.  
 
I och med att informanterna informerats både skriftligen och muntligen om studiens 
syfte och upplägg samt fick lämna informerat samtycke så kunde studien genomföras. 
Med informerat samtycke ska informanternas självbestämmande och frihet skyddas. De 
ska även ges möjlighet och tid för att bestämma om ett eventuellt deltagande i studien. 
Genom detta samtycke säkerställdes friheten för deltagandet (Henricson, 2012. s.82) 
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Datainsamling 
I samband med godkännande av intervjun valdes även plats för intervjun. Informanten 
valde själv platsen där intervjun ska äga rum. Trost (2010, s. 65) påpekar att miljön ska 
vara så ostörd som möjligt så informanten känner sig trygg samt att inga åhörare ska 
tillåtas. Intervjuerna genomfördes i potentiellt störande miljö men i ett avskilt utrymme, 
antingen i informantens hem eller på dennes arbete när hen var ur tjänst eller befann sig 
i tjänst. Informanterna ville i vissa fall inte avsätta sin lediga tid för deltagande i studien. 
Intervjuerna påbörjades med en öppen fråga för att få informanten att tala fritt om hur 
denne tänkte, kände och handlade i den aktuella situationen(Trost, 2010, s53). Starrin 
beskriver öppna frågor som relevanta för kvalitativa intervjuer då öppenheten är viktig 
för att informanten ska känna sig bekväm och trygg samt få fram spontana och 
subjektiva upplevelser (Starrin & Renck, 1996. s.63-64) Intervjuerna fortsatte sedan 
med uppföljningsfrågor utifrån Kvale´s intervjumall (Kvale & Brinkmann, 2014, s.176). 
En pilotintervju genomfördes av en författare inför intervjuerna för att finna brister i 
intervjumallen (Trost,2010 s. 78). Denna intervju inkluderades sedan i studien. 
Alla intervjuer hade samma inledande öppna fråga. “Kan du berätta om någon situation 
där du har haft rollen som sjukvårdsledare”. Därefter gick intervjun vidare med 
uppföljningsfrågor, exempelvis “Hur upplevde du rollen som sjukvårdsledare?” och, 
“Vilka utmaningar skulle kunna finnas i rollen som sjukvårdsledare?”. Intervjuerna 
spelades in med hjälp av en dator med ett ljudinspelningsprogram. Intervjuerna 
genomfördes individuellt av författarna och varade mellan 30-45 minuter. Så snart 
intervjuerna blivit inspelade transkriberades dessa till text för att ligga till grund för 
analys. 
 

Dataanalys 
Modellen som användes var en kvalitativ innehållsanalys av narrativ karaktär som 
utarbetats av Lundman och Hällgren Graneheim (2008 s .189-192) En induktiv ansats 
valdes för att analysera materialet och detta är en lämplig metod för att utgå från 
informanternas egna berättelser och upplevelser (Lundman & Hällgren Graneheim 2008 
s.160). Vidare beskriver Lundman och Hällgren Graneheim (2008  s.162-164) centrala 
begrepp för att förklara analysprocessen. Dessa begrepp är: Analysenhet, meningsenhet, 
kondensering, abstraktion, kod, kategori och tema. Material från varje enskild intervju 
bearbetades och lästes igenom av författarna. Detta representerade analysenheten i 
innehållsanalysen. Under hela processen användes ett  strukturerat sätt att bearbeta 
materialet för att välja ut meningsbärande enheter i form av ord och meningar och som 
markerades med olika färger samt besvarade studiens syfte (se Figur 2). Vidare under 
processen kondenserades och abstraherades de olika meningsbärande enheterna som 
framkommit under bearbetningen. Kondenseringsprocessen innebär att de 
meningsbärande enheterna görs mer lätthanterliga samtidigt som inget värdefullt 
material för studiens syfte går förlorat. I detta steg i analysprocessen görs även 
abstraktion av den kondenserade texten, vilket innebär ett mer förkortat och 
sammanfattat innehåll på en mer logisk nivå och skapandet av en kod.  Koden är en 
beteckning som sammanfattar den meningsbärande enheten. När flera av dessa koder 
med liknande innehåll sätts ihop bildas kategorier och subkategorier. 
 
Figur 2. Exempel på analysprocessen 
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Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

“ Resurserna kändes 
som en evighet bort. 
Jag kände mig utsatt 
och ensam. Väldigt 
sårbar, med tanke på 
att man är väldigt 
hjälplös med få 
resurser. Det var 
väldigt jobbigt och 
väldigt obekvämt.” 

Känner sig 
ensam och utsatt 
som följd av för 
få resurser 

Otillräcklighet Att vara 
ensam 

Att vara 
ensam 
med 
begränsad 
rutin 

“Utmaningarna är ju 
att vara med och bygga 
upp en funktion från 
början, för det här är ju 
ändå så att man tjänar 
på det i slutändan för 
att om man inte har 
någon struktur då blir 
det ju ingen struktur, 
och sen att hämta igen 
den tid man har förlorat 
på att man är 
ostrukturerad det går 
nog inte… 

Det gynnas att 
bygga upp en 
funktion som är 
strukturerad 
tidigt. I 
slutändan vinner 
man tid på det  

Struktur och 
ansvar 

Utmanande 
ledarskap 

Att vara i 
en konflikt 
mellan att 
vårda och 
leda 

 
Förförståelse 
Författarna arbetar inom akutsjukvården, varav en inom ambulanssjukvården därav 
fanns det förförståelse inom området. Den ena författaren hamnar regelbundet i rollen 
som sjukvårdsledare och upplever detta som en påfrestande och utmanande position. 
Upplevelsen skiljer sig beroende på olycksplatsens omfattning. Författaren har valt att 
försöka åsidosätta sina egna tankar och erfarenheter kring det studerande ämnet för att 
inte påverka resultatet. Den andra författaren arbetar inte inom den prehospitala 
sjukvården men anses ändå ha en viss förförståelse i form av förutfattade meningar om 
ämnet då kollegor berättat om sjukvårdsledarens uppgifter. Litteraturläsning kan också 
ha påverkat bilden av att vara sjukvårdsledare. Enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2015. S196-197) inkluderas i förförståelsen bland annat teoretiska 
kunskaper, tidigare erfarenheter samt förutfattade meningar om det fenomen som ska 
studeras. Detta behövs för att studien ska vara trovärdig. I kvalitativa studier är 
forskaren delaktig och det kan påverka resultatet av studien och förförståelsen är en 
viktig del av tolkningsprocessen för att inte vinkla resultatet (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2008 s.170). 
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RESULTAT 

Analysen ledde fram till tre huvudkategorier i resultatet, dessa är: Att samarbeta när 
vårdmiljön sätter gränser, Att vara ensam med begränsad rutin och Att vara i en 
konflikt mellan att vårda och leda. Utifrån dessa kategorier bildades sex subkategorier 
(Se figur 3). För att belysa och redovisa varje subkategori användes citat från 
informanterna. 
 

Figur 3. Kategorier och subkategorier 
Huvudkategorier Att samarbeta när 

vårdmiljön sätter gränser 
Att vara ensam med 

begränsad rutin 
Att vara i en konflikt 

mellan att vårda och leda 

Subkategorier Att samarbeta trots 
svårigheter 

Att vara ensam och 
utsatt 

Att växla mellan roller 

Att vara i en utmanande 
vårdmiljö 

Att ha begränsad rutin 
och erfarenhet 

Att vara i ett utmanande 
ledarskap 

 
 

Att samarbeta när vårdmiljön sätter gränser 
 
Det krävs av ambulanssjuksköterskan att kunna arbeta och samarbeta med andra 
instanser även när svårigheter uppstår. Kommunikation är en viktig del i 
ambulanssjuksköterskans samverkan med övrig personal med målsättningen att ge 
patienten bästa möjliga vård. Tumult på olycksplats kan uppstå och det är då ännu 
viktigare att ha struktur i arbetet.  
 

Att samarbeta trots svårigheter 
 
Ambulanssjuksköterskorna upplever att samarbete med räddningstjänsten och 
polismyndigheten underlättar arbetet. Det var positivt och en trygghetskänsla infann sig 
när de kände personalen i räddningstjänsten, hade en god relation sedan tidigare och ett 
bra samarbete. Kommunikationen upplevdes som tydlig när ambulanssjuksköterskorna 
hade en relation till sina kollegor och en personlig kontakt. I majoriteten av 
situationerna fungerade samverkan bra mellan räddningstjänsten och polismyndigheten 
då ledningsrollerna användes, framförallt vid större händelser då ledningsfunktionerna 
tydligt var tydligt utmärkta. Det var en fördel att ledningsfunktionerna var samlade 
fysiskt nära varandra. Sjukvårdsledningen upplevdes fungera bra tillsammans med 
räddningstjänsten då de sist nämnda ger väsentlig information och möter upp vid 
ankomst samt erbjuder sina resurser för att hjälpa ambulanssjukvården vid behov.  
 
    “ De positiva med räddningstjänsten var också att de kom från samma station, och i 
och med det så har vi lärt känna dessa gubbar och de visste att vi var från samma 
station, så det blev ju ett ganska så bra samarbete, det går mycket lättare när man 
känner personen i fråga” 
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“Jag som sjukvårdsledare söker ju alltid kontakt med sjukvårdsledaren direkt när vi 
kommer fram, han ger mig lite information om dom har spärrat av vägen så man vet 
vad som gäller och att han har brandmän till förfogande så det är bara att hojta till”      
 
Däremot upplevdes svårigheter när det var svårt att hitta räddningsledaren på platsen 
samt att hen lätt försvinner från ledningsplatsen. Att etablera kontakt med polis 
upplevdes som svårt då de kommer sent till platsen och att det fanns brister i 
användandet av kommunikationsutrustningen. När samtliga instanser inte fanns på plats 
spärrades inte platsen av tillräckligt snabbt vilket blev en belastning för 
ambulanssjukvården. Ambulanssjuksköterskorna förlitar sig på andra instanser ur en 
säkerhetsaspekt men påpekar också att de borde tänka mer på detta själva. 
 
    “Det är ganska ofta vi inte får tag på polisen på rapskanalerna och vi pratade lite 
om att det kanske är bättre att prata med ledningscentralen direkt istället” 
 
Ambulanssjuksköterskorna upplevde att de borde framhäva sin roll mer tydligt 
gentemot andra instanser såsom räddningstjänst och polis, annars finns risken att andra 
tar beslut som är sjukvårdens ansvar. Det uppfattas som ett hinder för 
ambulanssjuksköterskan att räddningstjänsten inte är mer insatt i sjukvårdens 
ledningsfunktion och informanterna tycker således att en ökad förståelse ska finnas för 
sjukvårdens arbete. Det är av stor vikt att sjukvården kan ta för sig och dela med sig av 
sin uppfattning av händelsen och förmedla vad sjukvården kan bistå med. 
 

“Om inte ambulanssjukvården tar sin plats så blir man förbisedd och rätt som 
det är fattar någon annan våra beslut och det är inte bra.” 

 
En trygghet och ett stöd infann sig när ytterligare ambulanskollegor som var bekanta 
anlände till platsen. Det upplevdes av en ambulanssjuksköterska att hen var en dålig 
kollega gentemot övriga ambulanskollegor genom att begära ut fler resurser på 
obekväm tid bara för att kunna etablera en ledningsfunktion. Detta beskriver 
ambulanssjuksköterskan som mindre populärt bland kollegor men de fanns ändå 
förståelse och de gick inte att klandra besättningen då de agerade rätt. Vidare beskrivs 
det att det krävs förståelse gentemot kollegorna om vilka uppgifter som omfattas i 
ledningsfunktionen. 
 
    “ Aa, det blir ju självklart en lättnad när de kom då… När dom kom var det ännu en 
gång en bil man kände vilka det var och självklart lite mer trygghet i sin roll då de 
också var väldigt stöttande.” 
 
“ Så kanske mina kollegor undrar va fan, har ni inte, eller kunde inte ni tagit den andra 
patienten själv?” 
 
 

13 



 
Att vara i en utmanande vårdmiljö 
 
Svårigheter upplevdes när det fanns mycket människor som rörde sig i området som inte 
var inblandade i olyckan. Det var då svårt att identifiera vilka som var skadade eller inte 
och att etablera en god sjukvårdsledning. Detta var stressande då de redan hade ett stort 
ansvar och befann sig i en utsatt position. Detta bidrog till att olycksplatsen inte blev 
trygg. Vidare upplevde hen det positivt när räddningstjänsten stängde av vägen.  
 

“Att orientera sig i ett område där det är så mycket folk som rör sig om kring, 
alla vill ju se branden, alla står och filmar, alla som har mobiltelefon stod och 
filmade och man hade inte hunnit upprätta avspärrningar som man skulle kunde 
önskat så man höll icke drabbade där ifrån då utan det var så mycket folk så det 
var svårt att få en uppfattning om vilka kan förväntas vara drabbade” 

 
“Vårt eget skydd lixom. Vi förlitar oss väldigt mycket på alla andra, men vi 
kanske borde tänka lite mer på det själva faktiskt” 

 
Det upplevdes som en utmaning att möta anhöriga på platsen som påkallar 
uppmärksamhet vid ankomst till olycksplatsen för att få hjälp snabbt vilket innebar en 
svårighet att bibehålla sin ledarfunktion.  
 

“Jag kan känna många gånger är att chockade personer vill att deras 
anhörigska ha hjälp först så det blir oftast att dom står och vinkar och 
gestikulerar och drar i en.. kom hit kom hit.. då är det lite tufft att vända sig om 
och gå tillbaka till bilen igen.” 

 
Ambulanssjuksköterskorna upplever miljön kring platsen som svårarbetad. 
Det var svårt att ge en tydlig första rapport om skadeläget då räddningstjänstens fordon 
var placerade så överblicken av olycksplatsen försämrades. Samtidigt är det 
sjukvårdsledarens ansvar att dennes kollegor kan arbeta i en säker och trygg miljö. 
 
“Det var vatten att gå i för att komma över på vägen igen. Så det var ju omständigt på 
det viset” 
 
 
Ambulanssjuksköterskor upplevde det som att de stundom inte arbetar på en säker plats. 
I en del situationer hade inte räddningstjänsten hunnit säkra platsen. En oro infann sig 
då när förbipasserande trafik hade bråttom förbi och platsen inte var säker. Det innebar 
en rädsla och det kunde påverka arbetet negativt eftersom patienten måste flyttas till en 
säker plats. Detta upplevdes fördröja sjukvårdens avtransporterter av patienter vilket 
resulterar i mer lidande för patienten. 

“Alltså, om det inte går att göra platsen säker då måste man ju om det är säkert för oss 
så måste vi ju på något sätt flytta patienten så att det blir säkert, men det är klart att det 
påverkar arbetet om man går runt och är orolig för att bli överkörd..”  
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“Framförallt då vi ändå ska försöka få patienten till sjukhus enligt golden hour. Detta 
förföljer sedan hela processen, mer lidande för patienten” 
 
 

Att vara ensam med begränsad rutin 
 
Sjukvårdsresurser finns inte alltid tillgängligt vilket sätter sjukvårdsledaren i en utsatt 
roll. Känsla av stress och hjälplöshet i en utsatt roll då många arbetsuppgifter ska 
utföras under kort tid kan vara en utmaning men även uppfattas som påfrestande. 
 
Att vara ensam och utsatt 
 
Att hamna i rollen som sjukvårdsledare var en tung och påfrestande position då det 
innebar ett stort övergripande ansvar där beslut måste fattas. Rädslan för att göra fel i 
sin sjukvårdsledande roll fanns när det var många patienter inblandade. 
Ambulanssjuksköterskorna upplevde en ensamhet och hjälplöshet när resurserna var 
begränsade. Detta upplevdes som en sårbar och obekväm situation. I dessa situationer 
upplevdes en inre stress för ambulanssjuksköterskan genom att själv behöva ha 
överblick och ansvar över situationen, vilket var påfrestande och en känsla av 
otillräcklighet uppstod. Långa avstånd och framkörningstider till ytterligare 
sjukvårdsresurser bidrog till att en känsla av ensamhet.  
 

“Resurserna kändes som en evighet bort. Jag kände mig utsatt och ensam. 
Väldigt sårbar, med tanke på att man är väldigt hjälplös med få resurser. Det 
var väldigt jobbigt och väldigt obekvämt.” 

“Men också väldigt ensamt för det är nästan bara enbilsstationer i hela länet 
och ska man vänta på förstärkning så kan det ta väldigt lång tid” 

 
Ambulanssjuksköterskor upplevde att när det kom ytterligare sjukvårdresurser så var 
det en trygghet och en lättnadskänsla infann sig. Det blev då lättare att fokusera på den 
sjukvårdsledande rollen. Det upplevdes vara av betydelse att rapportera till 
larmcentralen och till de sjukvårdsresurser som var på väg till olycksplatsen. Detta 
gjordes för att få rätt antal resurser till platsen och undvika att hamna i en situation där 
antalet patienter överskrider antalet resurser. Ambulanssjuksköterskor upplevde 
svårigheter med att bestämma i vilken ordning de skulle göra sina uppgifter. Samtidigt 
upplevde ambulanssjuksköterskan att en snabb överblick av situationen ska ske för att 
kunna återkalla sjukvårdsresurser som var på väg till olycksplatsen då 
ambulanssjuksköterskan var medveten om att det var brist på sjukvårdsresurser över 
lag. 
 
    “Det kan vara lite stressigt. I den situationen upplevde jag det stressigt och det har 
och göra med att vi var i Habo och man vet att det finns lite resurser i stan och man vill 
inte ha dom långt iväg om det inte är något. Jag tänker att jag vill vända dom här 
ganska så snart” 
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    “Ja, och det är det som är svårt med etik.. Vem gangnar det? Är det att göra en snabb 
insats? Att skapa fri luftväg och vända åter och rapportera eller ska jag rapportera 
bakåt direkt så att resurserna kommer ut.” 
 
 
 
Ambulanssjuksköterskor upplevde att de är flera arbetsuppgifter som behöver göras på 
kort tid eftersom det initialt är flera olika parter att kommunicera med på olycksplatsen. 
Det upplevdes som ansträngande. Stöttning för ledningen behövs i form av en stab för 
att frigöra eller underlätta arbetet för den sjukvårdsledande ambulanssjuksköterskan. 
 
“Konceptet säger att första ambulansen ska vara frigjord. Den ska bara styra upp 
arbetet, men resursbrist och annat gör att det blir väldigt svårt att kanske begära ut 
ytterligare resurser så man frikopplas helt” 
 
Ambulanssjuksköterskorna upplevde en känsla av ensamhet när de insåg att de var 
ensamma som sjukvårdsresurs på olycksplatsen. En känsla av att känna sig liten 
uppkom då ambulanssjuksköterskan inte kunde bemästra situationen exempelvis vid ett 
stort antal patienter. Att inte kunna förbereda sig innebar svårigheter eftersom de 
hamnade i en sjukvårdsledande roll på kort tid. De gånger då det fanns möjlighet att 
förbereda sig vid en längre framkörningstid så upplevdes det bra att kunna få kontakt 
med räddningsledaren och få information redan innan ankomst. 
 
 
“ Jag kände mig väl just känslan av att den här lite inneboende konflikten seglar upp 
när man inser att man är förste i sjukvårdens ledningsfunktion på platsen.” 
 
“Så jag vet inte vad som är bäst, någon gång har jag stannat på en trafikolycka innan 
vi kommit fram och dragit på oss kläderna för att det inte ska upplevas lika stressigt när 
vi väl har kommit fram.” 
 

 
Att ha begränsad rutin och erfarenhet 
 
Ambulanssjuksköterskan upplevde att vanan och rutinen spelar roll för förmågan att 
vara sjukvårdsledare. Erfarenheten anses komma med tiden och mer erfarenhet 
underlättar arbetet. I takt med att erfarenheten ökar upplevde ambulanssjuksköterskorna 
sig mer bekväma i att fatta beslut. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att det gäller att 
vara ödmjuk som sjukvårdsledare och att mer erfarenhet ökar förståelsen för rollen. De 
upplevde sig inte ha tillräckligt stor erfarenhet av att sjukvårdsleda större olyckor. När 
mindre olyckor inträffade så upplevde de att sjukvårdsledningen inte användes fullt ut, 
vilket behövs för att bli bekväm i rollen vid stora händelser. 
 
“Erfarenhet… Framförallt här att man är ny som sjuksköterska, kallet är att man ska 
hjälpa alla oavsett var det var i vägen, eldsvåda eller var som helst. Man ska alltid fram 
och vårda  på alla sätt” 
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“ Jag tror det är vanan och rutinen att finnas i funktionen vilket gör att vi 
känner aldrig att det är våran absoluta hemmaplan” 

 
“Jag tror att med mer träning så hade det underlättat att man blir säkrare på 
det man gör men samtidigt så är det lixom att man får öva i vardagen också” 

 
Utbildning för att inneha rollen som sjukvårdsledare sker regelbundet men sällan. De 
upplevdes som positivt att öva både teoretiskt och praktiskt. Däremot upplevdes det att 
teoretiska övningar borde vara mer realistiska och att praktisk övning borde prioriteras.  
Övning tillsammans med räddningstjänsten upplevdes öka tryggheten och samarbetet, 
men det sker för sällan. Mer träning bidrar till att arbetet underlättas och skapar  en 
känsla av säkerhet. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att förutsättningarna fanns för 
att arbeta utifrån ett sjukvårdsledande koncept då de genomgått en grundutbildning samt 
att instrumenten finns för att arbeta utifrån detta koncept. Dock upplevdes det skilja 
individuellt i vilken utsträckning det används, då förhållandevis lite rutin finns för att 
sjukvårdsleda. Ambulanssjuksköterskan upplevde att hen kände sig mer bekväm i att 
vårda patienter istället. 

“En gång per år tror jag nog att det är, då är det ju att vi över framför en whiteboard, 
nästan det blir lite.. jag tycker det blir inte riktigt realistiskt, det känns inte så..” 
 
“Eh, ja vi utbildas ju har vi ju gjort men sen kan det ju alltid utbildas mer ,sen är ju 
tanken att vi ska, alltså vi har ju fått instrumenten hur vi ska göra. Men sen är det nog 
upp till oss själva.” 
 
De upplevde en ovana att inneha en ledningsfunktion samt att de är i den rollen för 
sällan för att känna sig bekväma, en rädsla kan då infinna sig att det ska fattas snabba 
beslut. Samtidigt kunde rollen lämnas över till nästkommande ambulansbesättningar om 
de kände sig ovana. Dock upplevdes detta inte som optimalt under aktuell insats. 
 
“Sen brukar man säga så att är det en ovan besättning kan man ta hjälp av senare 
kommande besättningar och om det är nödvändigt att byta ut funktionerna, men det är 
sällan önskvärt” 
 
Efter att ambulanssjuksköterskorna varit i en sjukvårdsledande roll så följdes inte 
händelsen upp avseende kunskap att utveckla arbetet. Uppföljning upplevdes kunna 
bidra till att utveckla nya arbetsmetoder samt arbetsmaterial. 
Ambulanssjuksköterskor upplevde även att det var viktigt att följa upp olyckshändelser i 
efterhand med hjälp av debriefing för att få distans till händelsen. Det upplevdes att det 
inte fanns något bra system för debriefing utan det är endast aktuellt vid större händelser 
där chefer medverkar. Däremot upplevdes det att individen själv skulle debriefa detta 
om det var första gången som det upplevdes. 

“Väldigt viktigt att man fångar upp det där… så att man får lite distans på det, men 
debreifing är väldigt bra, att man får prata av...” 
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Att vara i en konflikt mellan att vårda och leda 
En konflikt mellan roller kan uppstå då sjuksköterskan i grunden utför vård men i detta 
fallet ska även en ledarfunktion innehas. Det kan vara svårt att hitta ett mellanläge 
mellan dessa positioner vilket kan kännas som en svårighet. 
 
 
Att växla mellan roller 
 
Ambulanssjuksköterskorna upplevde att de kunde uppstå en konflikt med att hitta sin 
roll. Det kunde upplevas som ett hinder att utföra sin ledarroll då denna kunde övergå i 
att vara patientvårdande. De upplevde att de inte klarade av att ha båda rollerna 
samtidigt då det blev för mycket intryck på platsen. Deras kapacitet var begränsad 
eftersom de inte kunde utföra både patientvård och samtidigt fylla funktionen som 
sjukvårdsledare. Att bara fokusera på sjukvårdsledning upplevs inte som optimalt då ett 
samspel mellan ledarroll och vårdarroll är nödvändigt när det finns begränsade 
sjukvårdsresurser på plats. Det var praktiskt omöjligt och svårt att balansera mellan 
dessa båda roller. Det krävs att befinna sig i ett mellanläge, att fortfarande behålla sin 
ledarfunktion och ge patientvård men detta också är svårt. 
 

“Man sätter sig själv i en stressad situation när man dels behöver ta hand om 
svårt skadade och vara sjukvårdsledare samtidigt.” 

 
“Gäller att ha ett mellanting, befinna sig i ledning men samtidigt vårda patient 

när möjligheten ges och utan att tappa fokus för ledningen” 
 
Ambulanssjuksköterskor upplevde det som en svårighet att ställa om från en vårdarroll 
till att sjukvårdsleda eftersom fler patienter tillkom och sjukvårdsledaren skulle sätta sig 
in i en annan roll på kort tid. Brist på sjukvårdsresurser upplevdes som att de utsatte 
kollegor för att bli ensamma med kritiskt sjuka patienter för att bibehålla en god 
sjukvårdsledning. Ambulanssjuksköterskorna upplevde det som en svårighet att växla 
mellan att ha en patientvårdande roll och en sjukvårdsledande funktion då 
sjukvårdsresurserna var begränsade. Detta kan uppfattas som en otydlighet gentemot 
patienter vilken roll som innehas. De upplevde att emotionella omhändertagandet 
prioriterades bort eftersom skadorna måste hanteras i första hand. 
Ambulanssjuksköterskan upplever att beslut måste tas om att lämna olycksplatsen med 
en kritiskt sjuk patient i ett läge där sjukvårdsresurserna är begränsade eftersom inte 
sjukvårdsledningen på plats behövs. 
 

“ Ja, dels så är det ju när man har en svårt skadad så blir det ju mycket fokus på 
att ta hand om de skadorna. Omvårdnsadsbiten försvinner ju ganska ofta när det 
är svårt skadade” 

 
“Man inte riktigt hinner ta hand om emotionellt. Det är så det är på något sätt, 
man har inte tiden.” 
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Att vara i ett utmanande ledarskap 
 
En stor utmaning var att gå in i själva rollen och att organisera arbetet. Samtidigt som 
det upplevdes som roligt och motiverande beroende på olyckans omfattning. Vid större 
händelser upplevs en nervositet över att förlora kontrollen. En frustration kan uppstå när 
antalet patienter överstiger vad sjukvården kan hantera. Ambulanssjuksköterskorna 
upplever i sin ledarroll att det är lättare att hantera färre patienter med svårare skador än 
fler skadade med lättare skador. Ledarrollen upplevs som ett stort ansvar och när arbetet 
går bra och när en känsla av kontroll finns blir stressen positiv och ger en känsla av 
eufori. De upplever att tydliga sjukvårdsledande beslut är viktiga, i synnerhet i 
situationer där resurserna är begränsade. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att det var 
viktigt att förbereda andra resurser på väg till olycksplatsen. De upplevde att teamarbete 
på olycksplatsen var positivt när det blev en bättre fungerande ledning vilket ledde till 
att vården blev bättre. Genom att arbeta utifrån en tydlig struktur så sparades tid i 
slutändan vilket annars ansågs vara svårt att ta igen vid ostrukturerat arbete från start. 
Ambulanssjuksköterskan upplevde att en mental bild byggdes upp och hur bit för bit av 
händelsen checkades av ju närmare slutet på insatsen kom, då infinner sig en 
lättnadskänsla.  
 

“Har man struktur så blir vården bättre. Det är viktigt att man fattar tydliga 
beslut, sjukvårdsledande beslut och medicinska inriktningsbeslut, i synnerhet om 
man har bristande resurser” 

 
“Utmaningarna är ju att vara med och bygga upp en funktion från början, för 
det här är ju ändå så att man tjänar på det i slutändan för att om man inte har 
någon struktur då blir det ju ingen struktur, och sen att hämta igen den tid man 
har förlorat på att man är ostrukturerad det går nog inte…” 

 
Svårigheter i sjukvårdsledningen kunde uppkomma då det fanns språkförbristningar 
mellan patient och sjukvårdsledaren. Då var det svårt att identifiera vårdbehov samt att 
förklara upplägget av sjukvårdsledningen. Kulturella aspekter kunde också ha inverkan 
på sjukvårdsledningen genom att vissa grupper använde kroppsspråk för att förmedla 
sina behov. Det upplevdes att vissa patientgrupper var tysta utan att verbalt påtala 
smärta utan detta sågs via ansiktsuttryck vilket också upplevdes som svårt. 

 
“Sånna saker kan ju ställa till det.. eller språkförbristningar när man kommer ut 
och det är ingen som förstår språket.. Då är det inte smidigt att vara 
sjukvårdsledare när man inte vet för fem öre var dom har ont och vissa grupper 
kanske förvärrar smärtan eller gestikulerar mer eller gör hän för att dom ska ha 
jätteont, att det hänger ihop kulturellt..” 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Informanterna i studien valdes ut genom bekvämlighetsurval för att finna de 
informanter som kan tänkas passa i studien (Trost, 2010. s.139-140). 
I studien var ålder och erfarenhet av ambulanssjukvård varierande. Det beskrivs i 
Henricson (2012. s.134) som en fördel för studien. Däremot kunde intervjuerna och 
därmed studiens resultat påverkas genom att intervjupersonerna och informanterna var 
bekanta sedan tidigare då de tjänstgör i angränsande delar av eller inom samma 
organisation. 
Alla informanter i studien var män vilket ansågs vara en begränsning. Risken med detta 
skulle kunna vara att det finns skillnader i upplevelser mellan män och kvinnor. 
Anledningen till detta var att de tänkta kvinnliga informanterna ej uppfyllde 
inklusionskriterierna. Tre tänkta informanter valdes bort efter skriftlig information då de 
inte uppfyllde inklusionskriterierna. Kvale och Brinkmann (2014, s 170) beskriver att 
det kan ta tid för den som blir intervjuad att tala fritt om känslor inför en okänd person. 
Genom en god relation redan innan studiens början mellan informant och intervjuare 
upplevdes stämningen som bekväm, vilket gjorde att informanten skulle kunna känna 
sig avslappnad och därmed kunna bidra med en personlig upplevelse vilket ökar 
trovärdigheten. Detta kan ha underlättat utförandet i intervjun även påverkat resultatet. 
Samtliga intervjuer genomfördes med endast en intervjuare. Detta gjordes för att 
intervjuaren och informanten var bekanta sedan tidigare och för att informanten inte 
skulle känna sig utsatt och i underläge. Trovärdigheten minskar dock med endast en 
intervjuare eftersom endast ljudinspelningen inte registrerar ansiktsuttryck vilket kan 
förstärka och bekräfta data som ligger till grund för resultatet.  I samband med att de 
som intervjuar tittar ner i sina papper fanns risk att fokus tappades från informanten. 
Detta strider mot vad Kvale och Brinkmann (2014, s 170) anser, de menar att man ska 
visa intresse för intervjupersonen och lyssna uppmärksamt. 
 
Fyra av informanterna intervjuades på arbetsplatsen under arbetstid vilket skulle kunna 
påverka trovärdigheten i resultatet eftersom störningsmoment fanns eller skulle kunna 
förekomma i form av utlarmning eller utomstående personer som befinner sig i 
närheten. Detta skulle kunna ha lett till att inte informantens alla upplevelser framkom. 
Resterande informanter intervjuades i hemmiljö vilket enligt Trost (2010, s.65) kan 
bidra till att informanten upplever en trygghetskänsla då denne är i sin hemmiljö. Dock 
fanns störningsmoment även där i form av att familjemedlemmar fanns i hemmet och att 
djur fanns närvarande under intervjun.  Fokus tappades därmed för intervjuen men den 
goda kontakten anses inte blivit lidande. Ett hinder för utförandet av studien var att 
planera in intervjun så det passade informanten och dennes arbetsschema samt privatliv. 
Detta resulterade i att tiden för att genomföra studien upplevdes starkt begränsande. 
Båda författarna upplevde att desto fler intervjuer som genomfördes desto bekvämare 
kände sig författarna i rollen som intervjuare och fick mer uttömmande svar av 
informanterna. Förförståelsen med att man jobbade i verksamheten kunde påverka 
intervjuarens inställning gentemot informanten. Intervjuaren utgick ifrån redan 
färdigutformade frågor som var öppna och neutrala. Däremot uppkom följdfrågor under 
intervjun baserade på egna erfarenheter. Detta var inte planerat utan förförståelsen 
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skulle kunna ha bidragit till att svaren vinklades vilket i sin tur kan ha lett till att studien 
trovärdighet reducerades. 
 
En tänkbar begränsning gällande överförbarheten av studien är att den endast 
genomfördes på två större ambulansstationer. Därmed kan det vara svårt att då få en 
helhetsbild av hur andra upplever det i verksamheten. Att sex informanter utvaldes 
anses vara tillräckligt för den aktuella studien. Detta skulle dock kunna vara en 
begränsning och att trovärdigheten skulle kunna påverkas när endast sex personer talar 
för en organisation som är så mycket mer omfattande. Det försöktes få en variation av 
informanterna i form av olika ålder samt blandad erfarenhet inom ambulanssjukvård för 
ett så brett resultat som möjligt. Resultatet av studien skulle kunna överföras till andra 
professioner inom ambulanssjukvården såsom till IVA sjuksköterskor, 
narkossjuksköterskor, grundutbildade sjuksköterskor samt ambulanssjukvårdare då alla 
kan ställas inför utmaningen att ha en sjukvårdsledande roll i yrkesutövningen. 
Författarna anser även att studiens resultat skulle kunna påverka och vara betydande för 
liknande organisationer i andra länder som inte arbetar efter samma koncept gällande 
sjukvårdsledning  

Efter att intervjuerna var genomförda transkriberade och diskuterade författarna 
materialet i nära anslutning till att intervjuerna gjordes. Detta anses (Lundman & 
Graneheim s.170) öka studiens tillförlitlighet på studien. Intervjuerna genomlästes noga 
av författarna och analysprocessen genomfördes tillsammans för att inte gå miste om 
viktig information. I resultatpresentationen använde författarna sig av citat för att stärka 
budskapet och framhäva informantens personliga upplevelse. Detta beskriver (Lundman 
& Graneheim s.198) som ett sätt att bedöma giltigheten för läsaren. Genom att använda 
sig av meningsbärande enheter och att koda dessa underlättades analysarbetet av 
materialet då det blev en bra struktur och en god överblick av resultatet skapades. 
Analysprocessen innebar också att det framhävdes tydliga kategorier vilket bildade 
grunden för resultatets struktur. Detta var första gången som författarna gjorde en 
kvalitativ innehållsanalys vilket kan innebära en svaghet för studien då brist på 
erfarenhet fanns. Risken med detta är att trovärdigheten försvagas. 
 

Resultatdiskussion 
 
Resultatet diskuteras utifrån de tre huvudkategorier som framkom: ”Att vara i en 
konflikt mellan att vårda och leda”, ”Att vara ensam med begränsad rutin” samt ”Att 
samarbeta när vårdmiljön sätter gränser”. 
 
Att vara i en konflikt mellan att vårda och leda 
 
I resultatet av studien framkom att ambulanssjuksköterskorna upplevde en svårighet i att 
finna en balans mellan den ledande och den vårdande funktionen och vårdgivarrollen, i 
rollen som sjukvårdsledare. Vid större händelser och när det fanns kritiskt skadade/ 
sjuka patienter upplevde ambulanssjuksköterskorna att de inte kunde prioritera den 
grundläggande omvårdnaden utan fokuserade på de skador som patienten hade ådragit 
sig. Dahlberg et al. (2003, ss. 46-49) menar att som sjuksköterska skulle en 
trygghetskänsla kunna öka genom exempelvis fysisk närhet, ett trevligt bemötande samt 
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att patienten får information om sitt tillstånd. Samtidigt visar Gunnarsson och Stomberg 
Warrén (2008) att ambulanssjuksköterskor upplever att stressade situationer kan 
försvåra vårdmötet eftersom patientens akuta sjukdomstillstånd måste prioriteras 
framför den grundläggande omvårdnaden. Vid de mest kritiska tillstånden kan det 
uppstå svårigheter med att visa full respekt gentemot patienten vilket kan leda till 
problem. Holmberg, Forslund, Wahlberg och Fagerberg (2014) menar att 
ambulanspersonal kan uppfattas som hårdhänta och bete sig respektlöst mot patienter. 
Det föreliggande resultatet visar att ambulanssjuksköterskorna i sin ledande roll ha 
svårigheter att gå in i ett vårdmöte med patienten, eftersom risken finns att de förlorar 
helhetsbilden över situationen. Detta kan utifrån patientens perspektiv vara 
problematiskt. Holmberg et al., (2014) fann i sin studie på patienter att de upplevde 
närheten till ambulanssjuksköterskorna som en väsentlig del av vårdandet och 
tryggheten. Att vara utlämnad till någon annan och förlita sig på dennes kompetens är 
en känslig situation. 
 
I resultatet framkom att ambulanssjuksköterskorna upplevde det som viktigt att 
informera kollegor och andra sjukvårdsresurser som var på väg till samma olycksplats. 
Då kunde de förebreda sig inför uppgifterna på olycksplatsen. Gunnarsson och 
Stomberg Warrén (2008) beskriver att när ledarskapet inte fungerar så ges heller inte 
information till kollegor om vad de ska utföra för uppgifter. Det framkommer att 
struktur i ledningsfunktionen är viktigt för att optimera vårdandet. Suserud (2002) visar 
på att det kan vara svårt att bygga upp en ledningsfunktion vid större händelser och få 
en struktur i arbetet då man av anhöriga blev påtvingad en vårdarroll direkt vid ankomst 
till platsen. Teamarbetet visade sig vara viktigt för att skapa ordning i arbetet. Det 
beskrivs också att svårigheter fanns för att bygga upp en mental bild av händelsen 
eftersom ambulanspersonalen inte var beredd på olyckans omfattning.  
I studien framkom det även att ambulanssjuksköterskan upplevde att kulturella 
skillnader kunde spela roll i mötet med patienter. De upplevde att patienter från en 
annan kultur och med ett annat språk använde alternativa metoder framför att 
kommunicera verbalt genom att använda kroppsspråk. Suserud (2005) menar att 
ambulanssjuksköterskan kan hamna i kulturella komplexa situationer. Det kan då anses 
viktigt att vara förberedd på det oförberedda (Wireklint Sundström, 2005) 
 
Att vara ensam med begränsad rutin 
 
I det föreliggande resultatet upplevdes det som en svårighet när sjukvårdsledaren sattes 
in i rollen med kort varsel och utan att kunna förbereda sig. Däremot upplevdes det som 
positivt när det var en längre framkörningstid, och möjligheten till förberedelse fanns. 
Wireklint Sundström (2010) beskriver att ambulanssjuksköterskan påbörjar 
bedömningen och förbereder sig redan på väg till patienten, vilket anses som viktigt för 
det akuta vårdandet. I den föreliggande studien visade sig erfarenheten vara en 
betydande egenskap eftersom ambulanssjuksköterskan kunde bilda sig en uppfattning 
om vad som har hänt. Erfarenhet anses även bidra till att det blir lättare att förbereda sig 
inför mötet med patienten väl framme på plats. Samtidigt visade resultatet att 
ambulanssjuksköterskan upplevde arbetet på olycksplats som ensamt då hen var den 
enda sjukvårdsresursen på plats. Att vara i en ledande befattning anses vara påfrestande 
för ambulanssjuksköterskan och upplevs stressande för att kunna utföra flera uppgifter 
på kort tid i sin roll (Holmberg & Fagerberg, 2010). Wireklint Sundström (2010) menar 
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på att vårdarna kan hamna i en utsatt situation eftersom det råder resursbrist och 
besättningen i ambulansen är utlämnad till varandra och varandras kompetens. Suserud 
(2002) visar att ambulanspersonalen arbetar som ett team i par men vid större händelser 
splittrades dessa och de fick istället kommunicera via kroppsspråk. I föreliggande 
resultat framkom det att det fanns svårigheter att kommunicera med varandra och i 
vilken ordning arbetet skulle ske. Detta visade sig leda till en känsla av ensamhet och 
kontrollförlust. 
 
I resultatet framgår det att på vissa olycksplatser var det fler patienter än vad det fanns 
kapacitet för sjukvården att omhänderta. Suserud (2002) visar att när 
ambulanssjuksköterskan ankommer till en större händelse så infinner sig en stor 
ensamhetskänsla av att vara först på plats. Att vara sjukvårdsledare i dessa situationer 
beskrevs i den föreliggande studien som en tung och påfrestande position där en rädsla 
att göra fel infann sig i kombination med en känsla av ensamhet. Gunnarson och 
Stomberg Warrén (2008) bekräftar denna känsla av att ambulanssjuksköterskor som 
arbetar under stress är rädda för att fatta felaktiga beslut. De menar att långa avstånd till 
en olycksplats samt resursbrist har en betydande roll eftersom första ambulansen får 
vara ensamma på plats under längre tid. Däremot infinner sig en känsla av lättnad för 
personalen då ytterligare resurser kommer till platsen (Elmqvist et al., 2010) Detta 
styrks även av de föreliggande resultaten som visar att ambulanssjuksköterskor upplever 
en känsla av ensamhet då resurser är långt borta men att det blir en lättnad och trygghet 
då fler sjukvårdsresurser ankommer till platsen. Då kunde en ledarroll lättare etableras. 
 
I resultatet framkom det att ambulanssjuksköterskorna upplevde att utbildning finns, 
men att denna borde utvecklas och förekomma mer frekvent i form av praktiska 
övningar. Vana och rutin ansågs vara en viktig del för att rollen som sjukvårdsledare 
skulle fungera. Gunnarsson och Stomberg Warrén (2008) stärker detta påstående genom 
att beskriva att en ledarroll är svår att inneha och att det behövs träning och utbildning 
för att inneha en sådan roll. Vidare anser Cooper et al., (2004) att kontinuerlig 
utbildning i form av praktisk träning dels leder till att arbetssättet utvecklas men även 
ökar förmågan att leda och ta viktiga och svåra beslut. Således kan man anta att 
ambulanssjuksköterskor är i behov av både utbildning och erfarenhet för att kunna 
hantera de utmaningar som det innebär att vara sjukvårdsledare. 

 
Att samarbeta när vårdmiljön sätter gränser 
Det framkom i resultatet att ambulanssjuksköterskan upplevde samverkan med 
räddningstjänst och polismyndighet som positivt och att denna samverkan underlättade 
arbetet. Däremot beskrevs svårigheter med att ledningsfunktionerna inte var samlade på 
olycksplatsen och att det kunde dröja lång tid innan en olycksplats spärrats av. Berlin 
och Carlström (2011) beskrev detta problem, där förväntningarna på att ledarrollerna 
skulle vara fysiskt nära varandra och samlade för att kunna ta och genomföra 
gemensamma beslut, inte uppfylldes. En orsak till detta var att de kom bort ifrån 
varandra. Bristen på samarbete kan leda till att spridningen av information till kollegor 
går långsamt och att viktig information kan gå förlorad (Scholtens, 2008). Samtidigt 
visade det föreliggande resultatet att ambulanssjuksköterskorna känner sig bekväma i att 
känna sina kollegor sedan tidigare och i att komma från samma station. Suserud (2005) 
menar att det är viktigt att kollegor sammarbetar och lär av varandra för att få en god 
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kvalité i den prehospitala vården.  
Detta styrker Gunnarsson och Stomberg Warrén (2008) som beskriver att 
ambulanssjuksköterskor upplever det som en trygghet att känna till övriga kollegor på 
olycksplatsen och att de hade en relation sedan tidigare vilket resulterar i att samarbetet 
blir bättre.  
 
I resultatet framkom det att ambulanssjuksköterskan hamnade i situationer där anhöriga 
ville ha hjälp direkt när ambulanspersonalen kom till platsen och att detta kunde vara 
svårt att hantera. Suserud (2002) beskriver att ambulanssjuksköterskan var tvungen att 
ta ett steg tillbaka för att inte bli alltför involverad i patientvården trots att de får blickar 
på sig och ser att det finns uppenbara vårdbehov. Detta orsakas av bristande resurser 
samt behovet av att uppehålla en ledningsroll. Wireklint-Sundström (2005) visar i sin 
studie att det är patientens välmående som ska stå i fokus. Problemet kan dock bli att det 
inte alltid finns en möjlighet till detta eftersom situationen kräver att det behöver 
etableras en ledningsfunktion för att skapa en överblick och för att hantera flera 
skadade. Wireklint-Sundström (2005) beskriver även att en vårdmiljö ska upprättas runt 
patienten för att en bedömning ska kunna ske på ett strukturerat sätt. Detta skulle dock 
kunna vara svårt på grund av den komplexa prehospitala miljön. I föreliggande studie 
belystes att detta kan vara en utmaning för ambulanssjuksköterskan när olika faktorer 
bidrar till att vårdmiljön är komplex. En av faktorerna som beskrevs var att om platsen 
inte var säker att arbeta på så behövde patienten förflyttas till en säker plats. Det skulle 
kunna ta tid vilket även skulle kunna förlänga patientens lidande. 
 
Slutsats och kliniska implikationer 

Att inneha rollen som sjukvårdsledare innebar blandade känslor. Vissa upplevde det 
som stimulerande och utmanande medan andra upplevde det som påfrestande och kände 
sig obekväma i rollen. Det upplevdes som att få rutin på sjukvårdsledarrollen var svårt 
eftersom detta inträffade för sällan. Olyckor av större karaktär inträffade, som tur är, 
alltför sällan. Erfarenhet var en faktor som spelade en stor roll för att kunna hantera 
ledarrollen och fatta tunga beslut ibland av avgörande karaktär. Det upplevdes ibland 
som en svårighet att hitta sin plats i ledarskapet då patientvården kunde behövas komma 
i första hand vid begränsade sjukvårdsresurser. Utbildning upplevdes som en viktig 
faktor i bevarandet av kompetensen. Det önskades mer regelbundna praktiska övningar 
samt att öva mer tillsammans med andra instanser såsom räddningstjänst. 
 
Att använda kunskapen om vad ambulanssjuksköterskor upplever kan bidra till att mer 
utbildning skulle kunna bli aktuellt samt att öva sjukvårdsledande roller på mindre 
händelser för att bli bekväm i de större. Det framgår nämligen att olyckor av större 
omfattning händer för sällan för att ambulanssjuksköterskan ska bli helt bekväm i denna 
situation. Kunskapen som framkommer i resultatet skulle kunna tillämpas på andra 
instanser på olycksplatsen såsom räddningstjänsten och polismyndigheten. De skulle 
kunna informeras om hur sjukvårdens ledningsfunktion fungerar för att därigenom 
uppnå en bättre samverkan och en djupare förståelse. 
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Bilaga 1 

              Till verksamhetschefen för Ambulansen      
                                          Godkännande av datainsamling  
  
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot ambulanssjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 
vi ett examensarbete på avancerad nivå där syftet är att beskriva 
ambulanssjuksköterskors upplevelser av att inneha rollen som sjukvårdsledare på en 
olycksplats.   
I dagens samhälle ställs stora krav på ambulanssjuksköterskans ledande funktioner. 
Samtidigt som man ska vårda patienter ska man även ha kunskap i att inneha en 
ledningsfunktion. Ambulanssjuksköterskor genomgår utbildning i PS-konceptet 
(Prehospital sjukvårdsledning) och detta används vid olyckor och större händelser. PS-
konceptet används för att styra och underlätta vårdandet samt omhändertagandet av 
de drabbade på en skadeplats samt samverkan med andra insatser som exempelvis. 
Räddningstjänsten och/eller Polismyndigheten.    
Metoden kommer vara tre stycken individuella intervjuer som handplockas och kommer 
att spelas in. Intervjuerna beräknas till 30-45min. Inklusionskriterier är sjuksköterska 
med vidareutbildning inom ambulanssjukvård samt minst 1års yrkesverksamhet inom 
ambulanssjukvård samt att man ska ha haft erfarenhet av sjukvårdsledning. Materialet 
behandlas konfidentiellt och all datamaterial kommer avidentifieras och förvaras utan 
tillgång för obehöriga i ett låst utrymme. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst 
avbrytas utan att ange orsak. 
Således undrar vi om du ger ditt samtycke till att vi genomför denna ovan beskrivna 
studie inom ambulanssjukvården i Region Jönköping och SU Ambulanssjukvården. 
 
Vid frågor och ytterligare information var god kontakta: 

                                                      
                                                                                                        
Huvudansvarig handledare 

Adnan Stroil                                                                  Mats Holmberg                            
Leg. Sjuksköterska                                                        Universitetslektor/Leg. ssk 
Adnan.stroil@hotmail.com                                Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
xxxxxxxx-xxxx                                                              Högskolan i Borås 
                                                                                       Mats Holmberg@hb.se 
                                                                                    
Christian Bohman 
Leg.Sjuksköterska 
Tom_bohman_@hotmail.com 
xxxxxxxx-xxxxx 
 
Namn : ………………………………… 
 
Ort/datum ……………………………... 
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                             Bilaga 2 
Informationsbrev 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot ambulanssjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 
vi ett examensarbete på avancerad nivå där syftet är att beskriva 
ambulanssjuksköterskors upplevelse av att inneha rollen som sjukvårdsledare på en 
olycksplats.   
  
I dagens samhälle ställs stora krav på ambulanssjuksköterskans ledande funktioner, 
samtidigt som man ska vårda patienter ska man även ha kunskap i att inneha en 
ledningsfunktion. Ambulanssjuksköterskor genomgår utbildning i PS-konceptet 
(Prehospital sjukvårdsledning) och detta används vid olyckor och större händelser. PS-
konceptet används för att styra och underlätta vårdandet samt omhändertagandet av 
de drabbade på en skadeplats samt samverkan med andra insatser som exempelvis. 
Räddningstjänst och Polis.   
  
Metoden som har valts för studien är individuella intervjuer och vi önskar ha din 
medverkan i studien. Intervjuerna uppskattas ta 30-45min.Intervjun genomförs på en 
ostörd plats som du väljer. . Inklusionskriterier för att medverka i studien är att man är 
sjuksköterska med vidareutbildning inom ambulanssjukvård samt minst 1 års 
yrkesverksamhet inom ambulanssjukvård samt att man ska ha haft erfarenhet av 
sjukvårdsledning. Allt material behandlas konfidentiellt samt avidentifieras och förvaras 
utan tillgång för obehöriga i ett låst utrymme. Ditt deltagande är helt frivilligt och du 
kan när som helst avbryta din medverkan utan att ange orsak.     
 
Således undrar vi om du ger ditt samtycke till att vi genomför denna ovan beskrivna 
studie inom ambulanssjukvården i region Jönköping och SU Ambulanssjukvården 
Göteborg/Jönköping. 
  
Vid frågor och ytterligare information var god kontakta: 
 
AdnanStroil                                                             Huvudansvarig handledare 
Leg.Sjuksköterska                                                   Mats Holmberg 
Adnan.stroil@hotmail.com                                     Universitetslektor/Leg. ssk 
xxxxxxxxxxxx                                                   Akademin för vård, arbetsliv och  välfärd 
                                                                                 Högskolan i Borås 
Christian Bohman                                                   Mats.Holmberg@hb.se 
Leg.Sjuksköterska 
Tom_bohman_@hotmail.com 
xxxxxxxxxxxx 
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Samtycke för deltagande i studien “ Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att 
inneha rollen som sjukvårdsledare på en olycksplats” 
 

Jag har informerats både skriftligt och muntligt om studien. Jag är även informerad om 
att intervjun kommer att spelas in och analyseras utifrån ett forskningspersperspektiv. 
Allt material som inkommer under intervjun kommer att avidentifieras och behandlas 
konfidentiellt. Jag är informerad och medveten om att jag när som helst kan avbryta mitt 
deltagande av studien utan att ange orsak. 
 
Jag har i lugn och ro läst igenom informationen som givits till mig och godkänner mitt 
deltagande i studien 
 
 

______________________  _______________ 
Deltagarens underskrift    Datum 
 

__________________________ 
Namnförtydligande 
 
 

Jag har förklarat studiens upplägg och syfte för ovanstående person. 
 
 
_________________________    ______________ 
Intervjuarens underskrift   Datum 
 
 
 
__________________________ 
Namnförtydligande 
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