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SAMMANFATTNING 
 
I Sverige används begreppet ”single responder” som beskrivning på en sjuksköterska 
som ensam bemannar en utryckningsregistrerad personbil, utrustad som en ambulans 
men utan bår. Uppgiften är dels att vara tillgänglig för akutuppdrag genom att vara 
strategiskt utplacerade geografiskt, och dels för att avlasta de traditionella 
akutambulanserna genom att utföra bedömningar av patienter där exempelvis 
larmoperatören har svårt att avgöra hjälpbehovet. Att bedöma patientens tillstånd och 
vårdbehov kräver både kunskap och erfarenhet. I ett ambulansteam kan det upplevas 
som en trygghet att ha en kollega som stöd vid medicinska beslut men också för att 
kunna vara behjälplig med olika praktiska moment. Som single responder arbetar dock 
sjuksköterskan ensam. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse 
av att arbeta som single responder. Studien var en kvalitativ intervjustudie med åtta 
sjuksköterskor som innehar tjänster som single responders. Ansatsen var induktiv med 
ostrukturerade öppna frågor. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 
Resultatet visar att single responders hamnar i situationer där de bland annat kan sakna 
möjligheten att diskutera medicinska beslut med en erfaren kollega. Denna situation 
uppstår oftast då sjuksköterskan ska göra en bedömning av patientens vårdbehov för att 
kunna erbjuda patienten rätt vårdnivå. Då patienten befinner sig i ett livshotande 
tillstånd, eller då patienten är akut sjuk upplever sjuksköterskan inte samma behov av 
kollegialt stöd. Erfarenhet och rutin att arbeta enligt A-E-konceptet gör att 
sjuksköterskan känner sig trygg. Vissa praktiska moment under tiden fram till patienten 
kan upplevas som stressande. 
 
 
Nyckelord:  Single responder, ensamarbete, bedömning, ambulanssjukvård  
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INLEDNING 
Ambulanssjukvården i Sverige har under en kort tid utvecklats snabbt. Idag är det minst 
en sjuksköterska som bemannar en akutambulans och det blir allt vanligare med 
specialistutbildning inom ambulanssjukvård. Ambulanssjukvården idag innebär ofta att 
bedöma, behandla och transportera patienten till rätt vårdnivå, vilket inte alltid innebär 
att patienten transporteras till akutmottagningen. Det kan innebära att bedömningen görs 
och att patienten exempelvis kan söka primärvård eller direkt få behandling och därefter 
kunna stanna kvar hemma. Generellt har antalet ambulansuppdrag ökat i Sverige de 
senaste åren. Detta har bemötts på olika sätt inom ambulansorganisationerna runt om i 
landet där några områden, bland annat i Västsverige, har startat en arbetsmodell där en 
sjuksköterska arbetar som single responder. Modellen innebär att en ensam 
sjuksköterska larmas ut av larmcentralen och tar sig till patienten i en 
utryckningsregistrerad personbil. Utryckningsfordonet är en personbil som ser ut som 
en ambulans. Även den medicinska utrustningen är densamma som i en ambulans, med 
några få undantag. Arbetsformen är nytt i den svenska ambulanssjukvården och används 
snarlikt i de områden som utnyttjar den. Liknande arbetsmodeller finns internationellt. 
Storbritannien är ett exempel där en ensam vårdare utför behandlingar och 
bedömningar. Olika skäl kan ses till införandet av single responder där bland annat 
avlastning för både akutambulanser och akutmottagningar kan ses, men också 
ekonomiska aspekter. I de undersökta områdena är det en resurs för att snabbare kunna 
vara hos en patient vid ett akutuppdrag. Detta genom att den är placerad inom ett 
geografiskt område där statistiken visar att ambulansen har svårt att nå fram enligt det 
politiska målet som är satt; att nå 90 % av befolkningen inom 20 minuter vid ett 
akutuppdrag. Single responder används också som en resurs för att avlasta den övriga 
ambulansverksamheten genom att kunna bedöma patientens vårdbehov och därefter 
kunna slussa patienten till rätt vårdnivå. Förhoppningen är att ambulansresurserna 
genom detta ska vara mer tillgängliga för att kunna vårda och transportera patienter med 
störst behov av ambulanssjukvård. Att vara en av två i ett vårdteam i en ambulans kan 
ha sina fördelar då arbetsfördelningen kan fördelas olika sätt beroende på rådande 
situation. Hur upplevs då situationen då sjuksköterskan arbetar ensam? Syftet med 
studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att arbeta som single responder 
inom ambulanssjukvården. 
 
 
BAKGRUND 

Ambulanssjuksköterskans yrkesroll  
År 2005 fastställdes att varje ambulans skulle bemannas med en minst en legitimerad 
sjuksköterska för att kunna administrera läkemedel (SOSFS 2005:24; Suserud 2005). 
Den legitimerade sjuksköterskans arbete styrs av lagar och förordningar där 
Socialstyrelsens kompetensbeskrivning ska tydliggöra sjuksköterskans profession och 
därmed bidra till att patienten får en god och säker vård som ska bygga på vetenskaplig 
och beprövad erfarenhet (SOSFS 2005:105-1). Det finns även en specifik 
kompetensbeskrivning för ambulanssjuksköterskan där fokus ligger på bedömning och 
prioritering i den prehospitala miljön (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och 
svensk sjuksköterskeförening 2012).  
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De övergripande kraven på sjuksköterskan innebär att han/hon ska visa respekt för 
patientens autonomi, integritet och värdighet och utgå från en humanistisk människosyn 
(SOSFS 2005:105-1). Vården ska bedrivas av god kvalité och tillgodose patientens 
behov av trygghet (HSL 1982:763). Sjuksköterskan ska se hela patienten och inte enbart 
fokusera på de fysiska besvären (Wiman & Wikblad 2004). 
 

Teamarbete 
En stor trygghet för sjuksköterskan är samspelet med kollegan där kommunikationen är 
en central del (Gunnarsson & Warrén-Stomberg 2009; Holmberg & Fagerberg 2010; 
Svensson & Fridlund 2008). Kommunikationen behöver inte alltid vara verbal utan en 
besättning som känner varandra väl kan exempelvis bara med ögonkontakt gemensamt 
fatta olika beslut. Upplevelsen av att jobba med oerfarna eller okända kollegor skapar en 
viss form av osäkerhet (Gunnarsson & Warrén-Stomberg 2009; Wireklint-Sundström 
2005, s. 115; Wireklint-Sundström & Dahlberg 2012a). Möjligheten att kunna ha en 
”öga-mot-öga” konversation med en kollega är något som påverkar arbetsmiljön 
positivt och ökar tryggheten (Andrews, Stewart, Pitblado, Morgan, Forbes & D’Arcy 
2005). Wireklint-Sundström (2005, s. 102) beskriver att vårdarna är utsatta i 
bedömningen och att de är utelämnade till varandra och varandras erfarenheter. Deras 
utsatthet förstärks av att de även behöver patientens och närståendes förtroende för att 
patienten ska känna sig trygg. Vårdarna servar varandra i bedömningen som innefattar 
ett kollegialt samspel där båda vårdarna är lika viktiga i bedömningen. Samarbetet är 
riktat mot ett gemensamt mål där resultatet avgörs hur vårdarna samverkar (Wireklint-
Sundström 2005, s. 115). 
 

Ensamarbete 
Med ensamarbete menas ett arbete som innebär fysisk eller social isolering där 
arbetstagaren saknar kontakt med andra människor utan att använda radio eller telefon. 
Även de yrken där arbetstagaren befinner sig bland andra människor men ändå inte kan 
räkna med hjälp i en kritisk situation räknas som ensamarbete enligt 
Arbetarskyddsstyrelsen (AFS 1982:3, § 1). Landsorganisationen i Sverige (LO) (2008) 
menar att; 
 

”Människan är en social varelse som vill utveckla sig tillsammans 
med andra människor. Samhällets regler bör därför utgå från att  
ensamarbete inte är önskvärt, men kan tillåtas under gynnsamma 
omständigheter.”  

         (LO 2008, s. 7). 
  

Ensamarbete kan innebära psykiska påfrestningar då det kan finnas risk för hot- eller 
våldssituationer samt då de ansvarar över andra människor där också en ökad 
olycksfallsrisk finns. Det är därför viktigt att arbetstagaren känner sig trygg genom 
nödvändiga kommunikationsmöjligheter till andra kollegor eller arbetsledning 
(Arbetsmiljöverket 2014). 
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Hot och våld 
I den prehospitala miljön är det omöjligt att helt utesluta hotande och/eller våldsamma 
situationer då ambulanssjuksköterskan kommer i kontakt med patienter i olika miljöer 
(Dankel 2009, s. 54-58). Suserud, Blomkvist och Johansson (2002) beskriver också att 
den prehospitala miljön skiljer sig från en vårdavdelning och att 
ambulanssjuksköterskan ofta möter patienter i en krissituation som ibland kan leda till 
hot och våldshandlingar. Enligt Petzäll, Tällberg, Lundin och Suserud (2011) upplevde 
66 % av ambulanspersonalen hot och/eller våld under sitt arbete. Oftast var det i 
samband med att patienten var alkohol- eller drogpåverkad som det förekom fysiskt 
våld i form av knuffar, sparkar och slag. Våldet förekom mest mellan klockan 18.00 
fram till 06.00 och var vanligast under veckosluten (Petzäll et al. 2011). Enligt en 
enkätstudie gjord av fackförbundet Kommunal (2006) har åtta av 10 
ambulanssjukvårdare utsatts för hot eller våld i arbetet och två av de tre utsatta 
ambulanssjukvårdarna upplevde ett obehag efter avslutat arbetspass. En studie gjord i 
Australien av Boyle, Koritsas, Coles och Stanley (2007) visade att personal som jobbar 
inom hälso- och sjukvård upplever våldsamt och aggressivt beteende som vanligt 
förekommande. I studien beskrivs att hot och/eller våld därför ses som ”en del av 
jobbet” och är mer acceptabelt. Hela 87,5 % av ambulanspersonalen hade utsatts för 
någon form av hot eller våld under det senaste året (Boyle, Koritsas, Coles & Stanley 
2007). Hot och våld har en negativ inverkan på ambulanspersonalens välbefinnande. 
Det är ett återkommande arbetsmiljöproblem då det skapar en känsla av osäkerhet hos 
ambulanssjuksköterskan och kan påverka behandlingen av patienten negativt (Petzäll et 
al. 2011). När en hot och/eller våldssituation uppstår i ambulansen är det svårt att skapa 
ett avstånd mellan vårdare och patient då utrymmet är begränsat (Arbetsmiljöverket 
2011). 
 

Vårdmötet 
Den prehospitala vårdaren måste arbeta utifrån en bred kunskapsbas och vara förberedd 
för en mängd olika situationer (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 
2003, s. 98). För patienten börjar vårdmötet redan då denna ringer efter ambulans. 
Många patienter kan känna sig trygga bara av att veta att ambulans är på väg och då 
ambulansen anlänt uppfattas vårdarens kunskap som imponerande och kan stärka 
patientens trygghetskänsla (Ahl & Nyström 2012). Patientmötet är kort och det sker 
under en begränsad tid och här ska sjuksköterskan kunna bedöma och prioritera om 
patienten är allvarligt sjuk och vilka åtgärder som måste göras. Därför måste 
sjuksköterskan arbeta utifrån en bred kunskapsbas och var beredd på olika situationer 
(Dahlberg et al. 2003, s. 98; Wireklint-Sundström & Dahlberg 2012b). Bruce, Dahlberg 
och Suserud (2003a) belyser vikten av att värdera patientens hemsituation och dess 
sociala omständigheter då detta speglar patientens vardag. Det är viktigt att patienten 
känner sig delaktig i hela vårdprocessen (Dahlberg & Segesten 2010, s. 108). Det är av 
stor vikt att sjuksköterskan har ett patientperspektiv, där patienten ses som en expert på 
sig själv och sin livssituation vilket innebär att man som vårdare måste finnas med hela 
tiden och sätta sig in i patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten 2010, s. 111). 
Holmberg och Fagerberg (2010) beskriver vikten av att låta patientens erfarenhet vara 
överordnad och det fundamentala för sjuksköterskans vårdande. Bruce, Dahlberg och 
Suserud (2003a) menar att förtroende och tillit är nyckeln till en bra relation mellan 
sjuksköterska och patient.  
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Sjuksköterskan bör ha ett öppet synsätt och vara förberedd på vårdmötet med patienten 
(Bruce, Dahlberg och Suserud 2003b). Wireklint-Sundström och Dahlberg (2012a) 
beskriver att även om ambulanspersonalen har informerats om vad som väntar dem så 
kan de aldrig veta. Det blir en dynamisk kamp mellan säkerhet och det okända i det 
kommande vårdmötet, vilket innebär att ambulanspersonalen bör vara beredd på att vara 
oförberedd. 
 

Prehospital handlingsplan 
I den prehospitala miljön betyder varje enskilt uppdrag ny miljö och nya utmaningar. I 
sådana situationer är en prehospital handlingsplan till hjälp i arbetet med att kontrollera 
och organisera situationen. Hagiwara och Wireklint-Sundström (2009, s. 118) delar in 
denna handlingsplan i tre faser (förberedelse, prehospitala vårdmötet och vård under 
transport). Wireklint-Sundström och Dahlberg (2012a) beskriver också förberedelsen i 
tre beståndsdelar. De är förväntan på en särskild händelse, förväntan på det oväntade 
och att anpassa sig till situationen med patienten som ständigt är föränderlig. 
 

Förberedelse – den första fasen 
Enligt Hagiwara och Wireklint-Sundström (2009, s. 119) innebär förberedelsen att man 
samlar in information om uppdraget, tar sig till hämtplatsen och fattar beslut om vilken 
utrustning som ska med till patienten. Vidare beskriver Hagiwara och Wireklint-
Sundström (2009, s. 120) att det görs en rollfördelning där man delar in sig i förste och 
andre vårdare. Förste vårdaren har patientansvaret och är den som upprättar den första 
kontakten med patienten. Således är andre vårdaren den som kör ambulansen, dock har 
båda ett omvårdnadsansvar. Förste vårdaren är också behjälplig att ta reda på bästa 
vägen fram till patienten med hjälp av kartor och/eller GPS. En riskbedömning med 
uppdraget görs vilket bland annat innebär risk för hot och våld, brand, kemikalier etc. 
Förste vårdaren har möjlighet att läsa igenom sina lokala riktlinjer angående det 
specifika fall teamet är på väg till. Även Holmberg och Fagerberg (2010) skriver om 
sjuksköterskans förberedelse inför ett uppdrag gällande en akut sjuk patient, där de 
beskriver framkörningstiden som en möjlighet att kunna förbereda sig genom att läsa 
riktlinjer etc. Enligt Nordén, Hult och Engström (2013) finns ett behov av att läsa 
behandlingsriktlinjer, framförallt då larmet gäller sjuka barn. En del i förberedelsen är 
också att sjuksköterskan känner sig trygg och säker med den utrustning som finns. Till 
detta hör också att sjuksköterskan eller dennes kollega har kontrollerat att ambulansen 
är i ett bra skick (Holmberg & Fagerberg 2010). 
 

Prehospitalt vårdmöte - den andra fasen 
I denna fas görs den första och andra bedömningen av patienten utifrån A-B-C-D-E 
(Airway-Breathing-Circulation-Disability-Exposure) och vilka behandlingar/åtgärder 
som skall göras (Hagiwara & Wireklint-Sundström 2009, s. 121-140). Flertalet studier 
visar att den prehospitala bedömningen bör innehålla vitalparametrar såsom 
pulsfrekvens, blodtryck, andningsfrekvens, saturation och medvetandegrad (Mann, 
Schmidt & Cone 2004; Bruce, Dahlberg & Suserud, 2003a; Wireklint Sundström 2005, 
s. 107). 
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Vård under transport – den tredje fasen 
Tredje fasen består av förflyttning av patienten till ambulansen och transport till 
mottagande vårdenhet. Under transporten fortsätter övervakning och behandling av 
patienten (Hagiwara & Wireklint 2009, ss. 141, 143). Vårdaren och patienten bygger 
upp en vårdrelation på vårdplatsen och i ambulansen. Avslutandet av vårdrelationen bör 
ske på ett sådant sätt att patienten kan bevara de goda erfarenheter som den korta 
vårdrelationen inneburit och en förberedelse för patientens i nästa länk i vårdkedjan 
(Dahlberg et al. 2003, s. 104-105). En trygghet för patienten skapas då vårdaren 
informerar patienten och närstående om vad som händer och vad som kommer att ske 
(Poljak, Tveith & Ragneskog 2006).  
 

Stress 
Personal inom ambulanssjukvården arbetar mer eller mindre ständigt under stress och 
har dessutom lätt att utveckla posttraumatisk stress (Post Traumatisk Stress Syndrom, 
PTSS) då de nästan dagligen är utsätts för mänskligt lidande och död samt att de också 
kan hamna i miljöer som kan vara hotfulla och direkt våldsamma (Jonsson, Segesten & 
Mattson 2003). Att jobba tillsammans med en kollega som sjuksköterskan inte var 
tillfreds med eller litade riktigt på påverkade också stressen på ett negativt sätt 
(Svensson & Fridlund 2008). Flera studier styrker dessutom att den mest stressade 
situationen uppkommer då larmet gäller sjuka eller skadade barn (Jonsson, Segesten & 
Mattson 2003; Nordén, Hult & Engström 2013). Stressen kan ha en negativ inverkan på 
sjuksköterskan då han/hon ska fatta snabba beslut. Det har visat sig att, trots 
sjuksköterskans kompetens och kunskap inom området, så kan fel beslut fattas 
(Gunnarsson & Warrén-Stomberg 2009).  
 

Att vara först på en olycksplats 
Att var först på en olycksplats kan beskrivas som att komma in i en dramatisk händelse 
där det ställs olika krav och förväntningar på vårdaren från patienten. Förväntningarna 
kan innebära att träda in i rollen som en slags hjälte samtidigt som det förväntas en 
genuin och unik patientkontakt där patientens upplevelse sätts i fokus (Elmqvist, Brunt, 
Fridlund & Ekeberg 2010). Vårdaren kan uppleva en skrämmande känsla av att vara 
först på plats och hanterar detta genom att skapa en yttre fasad som speglar ett lugn trots 
egna starka känslor. Elmqvist et al. (2010) menar att det görs för att kunna bemöta de 
drabbades förväntningar att skapa ordning ur ett kaos. Olchin och Krutz (2012) menar 
att sjuksköterskan spelar en viktig och värdefull roll i en masskadesituation där antalet 
patienter överstiger de prehospitala resurserna och att det ligger i sjuksköterskans natur 
att göra bedömningar och att kunna prioritera. Det förutsätter dock att sjuksköterskan 
har möjlighet att öva liknande scenarion. Olchin och Krutz (2012) menar vidare att en 
gemensam, konkret och evidensbaserad riktlinje för masskadesituationer kan minimera 
skadorna och reducera antalet dödsfall.  
 

Funktion för single responder 
I skrivande stund finns det tre bilar fördelat inom två ambulansområden i västra Sverige 
som använder sig av detta arbetssätt. I de undersökta områdena har single responder 
funnits i cirka ett år.  
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Syftet är att minska väntetiderna på ambulans i samband med högprioriterade akuta 
situationer och sjukdomsfall (Enhetschefer 1). Oftast rör det sig om den geografiska 
periferin där ambulanssjukvården inte når patienter inom den tid som är en politisk 
målsättning som är att 90 % av befolkningen skall nås inom 20 minuter på akutuppdrag 
(Enhetschef A). När ett samtal kommer in till larmcentralen och larmoperatören 
bedömer tillståndet som livshotande och närmsta ambulans befinner sig utanför 
tidsramen, larmas både en ambulans och single responder till adressen (Enhetschef B). 
Vinsten blir då att väntetiden för patienten kortas då single responder troligtvis är 
framme på plats innan ambulansen. Single responder har då som uppgift att göra en 
första bedömning av patientens tillstånd och därefter påbörja adekvat medicinsk 
behandling. Single responders transporterar inte patienter till sjukvårdsinrättning. En 
vinst med detta är att single responder oftast finns kvar i sitt närområde. Är patientens 
tillstånd vårdkrävande kan single responder vara ambulanspersonalen behjälplig genom 
att åka med i ambulansen in till sjukhus. Single responders kan också användas som 
larmcentralens och sjukvårdsupplysningens förlängda arm då de kan klarlägga 
oklarheter om vilken vårdnivå en patient tillhör. Single responders kan då åka till 
patienten och göra en bedömning utefter de kriterier ambulanssjukvården arbetar efter, 
för att komma fram till rätt vårdnivå för patienten. Det kan handla om att single 
responders begär ut en ambulans till patienten då det föreligger ett sådant behov eller att 
de gör bedömningen att patienten kan ta sig till sjukvårdsinrättning på egen hand eller 
rent av vara patienten behjälplig att boka tid på vårdcentral (Enhetschef A). 
 

De undersökta ambulansområdena 
I de två ambulansområdena som är undersökta och som har single responder finns det 
sammanlagt 40 ambulanser fördelat på 24 ambulansstationer med sammanlagt cirka 90 
000 uppdrag. Område A har cirka 35 000 uppdrag per år och 17 ambulanser medan 
område B har cirka 55 000 uppdrag per år och 23 ambulanser. 
 

Alternativa modeller i väntan på ambulans 
På sina ställen i Sverige finns det avtal mellan kommun och landsting där exempelvis 
den kommunala räddningstjänsten bedriver något som kallas i väntan på ambulans 
(IVPA). Det innebär att räddningstjänsten kan få sjukvårdslarm då det misstänks att 
patienten är i ett livshotande tillstånd och då ambulansen har ett stort avstånd fram till 
patienten eller att det inte finns någon ambulansresurs i närområdet. Syftet är då att 
IVPA-personal skall kunna hantera livsuppehållande åtgärder så som t.ex. 
andningsstopp, D-HLR (HLR med defibrillator) och stoppa större blödningar, dvs. den 
handlingsplan som finns enligt A-B-C (Airway, Breathing, Circulation). Ytterligare ett 
steg i detta är det som kallas saving more lifes in Sweden (SAMS) där olika 
”blåljusverksamheter” finns med enligt en larmlista. Då larmoperatören på 
larmcentralen misstänker ett hjärtstopp aktiveras SAMS och samtliga enheter (polis, 
räddningstjänst och ambulans) larmas till samma adress. Detta för att få så kort väntetid 
som möjligt till eventuell defibrillering (AmbuAlarm 2012). 

                                                           
1  Enhetschef område A, personlig kontakt 2014-01-24.  
2  Enhetschef område B, personlig kontakt 2014-05-27. 
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Single responder internationellt 
I Storbritannien kan exempelvis en ”paramedic” genomföra en vidareutbildning för att 
sedan kunna arbeta i en befattning som kallas emergency care practitioner (ECP). 
Införandet av ECP möjliggör att patienten blir bedömd och behandlad på plats och 
antingen anses färdigbehandlad eller ges möjlighet att bli inskriven på vårdavdelning 
utan att passera akutmottagningen (Coates, Rawstorne & Benger 2011). En ECP arbetar 
oftast som ensam vårdare. Denna arbetsmodell är ett resultat av ett ökat behov av 
prehospitala bedömningar av patienter för att avlasta akutmottagningarna men också för 
att kunna leda patienten till rätt vårdgivare (Cooper, Barrett, Black, Evans, Real, 
Williams & Wright 2004; Mason, O’Keeffe, Coleman, Edlin & Nicholl 2007; Mason, 
Coleman, O’Keeffe, Ratcliffe & Nicholl 2006; O’Hara, O’Keeffe, Mason, Coster & 
Hutchinson 2012). En ECP har fördjupad kunskap i att intervjua patienten, genomföra 
kroppslig undersökning, administrera läkemedel och remittera till undersökningar som 
exempelvis röntgen (O’Hara et al. 2012). De har också möjlighet att, efter kontakt med 
läkare, ge patienten en plats på en vårdavdelning (Cooper et al. 2004). Förutom att 
larmas till patienter med misstänkta akuta symtom så utför de också hembesök som mer 
eller mindre är planerade i syfte att vara distriktsläkaren behjälplig. Vid avancerad 
bedömning är patienten i fokus, men också triagering/prioritering, sårhantering, 
hälsofrämjande arbete och större incidenthantering ingår i deras arbetsuppgifter. Även i 
Storbritannien är det en relativt ny företeelse så dess arbetsbeskrivning och roll är inte 
helt klarlagd. En ECP kan larmas ut på olika sätt. Ett sätt är att de larmas ut direkt från 
larmcentralen. De kan också få sina uppdrag direkt från en ambulans som vill ha hjälp, 
men också att de själva avgör om de ska åka eller inte (Cooper et al. 2004). En stor 
fördel med ECP är att de reducerat antalet ”onödiga” ambulansuppdrag, omprioriterat 
olyckor på ett lämpligt sätt och genererat ekonomisk vinst (Cooper et al. 2004; Mason, 
Coleman, O’Keeffe, Ratcliffe & Nicholl 2006). Majoriteten av de patienter som blev 
undersökta av en ECP var mycket nöjda och beskrev att de hellre blev behandlade av 
dessa än exempelvis sjuksköterskor på akutmottagningen (Mason et al. 2007; Mason, 
Coleman, O’Keeffe, Ratcliffe & Nicholl 2006). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Studier visar att förberedelsen för sjuksköterskan är av stor vikt inför det prehospitala 
vårdmötet. Att inte ha möjlighet till förberedelse kan öka stressen hos sjuksköterskan. 
Det prehospitala arbetet består av många praktiska moment som kan vara svåra att 
förutse då arbetsmiljön ständigt varierar och medicinteknisk apparatur ska förberedas 
och hanteras. I ett vårdteam arbetar andravårdaren bland annat med praktiska moment 
medan patientansvarig sjuksköterska kan behålla patientfokus och möjliggöra ett 
tillitsfullt möte. Hur hanterar en ensamarbetande sjuksköterska förberedelsen inför 
patientmötet samt riskbedömning, stress och praktiska moment med bibehållen 
patientfokus under själva vårdmötet?  
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SYFTE 
Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att arbeta som single 
responder inom ambulanssjukvården. 
 
 
METOD  

Ansats 
Studien är en kvalitativ intervjustudie som genomfördes i två ambulansområden i västra 
Sverige, som här benämns område A och B. En kvalitativ forskningsmetod valdes då 
den är en väl lämpad för att uppnå syftet med studien, som var att beskriva upplevelser 
(Kvale & Brinkman 2009, s. 17). Även Elo och Kyngäs (2007) modell för dataanalys 
lämpar sig då den är anpassad för att hitta och beskriva innehållet i ett fenomen och öka 
kunskapen inom det undersökta fenomenet. För att få informanterna att fritt reflektera 
och återge sina upplevda erfarenheter valdes öppna intervjufrågor (Kvale & Brinkman 
2009, s. 43-44). 
 

Förförståelse 
Vid tidpunkten för studiens genomförande var författarnas erfarenhet inom 
ambulanssjukvården elva respektive nio år. Båda anser sig vara väl medvetna om 
behovet av förberedelser inför ett uppdrag och om komplexiteten i att bedöma en patient 
prehospitalt. Det finns även en trygghet i att vara två i ett omhändertagande och fördelar 
under utryckningskörning och akutuppdrag. Förförståelsen är att det kan ge ökad stress 
av att ensam vårda och bedöma en patient. En noggrannhet med att inte låta 
förförståelsen styra informanternas beskrivning av det upplevda fenomenet har 
eftersträvats. Valet av att använda öppna intervjufrågor underlättade därför hanteringen 
av den egna förförståelsen. 
 

Urval 
Ett lämplighetsurval gjordes enligt Polit och Beck (2008, s. 343) där speciell kunskap 
och erfarenhet utgör lämpligheten för att delta i studien. Urvalet bestod av åtta 
sjuksköterskor, fyra från område A och fyra från område B. Inklusionskriterierna för 
studien var sjuksköterskor som arbetade i befattningen single responder. Erfarenheten 
som sjuksköterska hos informanterna varierade mellan sju och tjugofem år medan deras 
erfarenhet inom ambulanssjukvården varierade mellan åtta och trettio år. Även 
erfarenhet från att ha arbetat på en akutmottagning fanns hos två av informanterna. 
Utbildningsnivån varierade från grundutbildad sjuksköterska till specialistutbildning 
inom distriktsjukvård, anestesisjukvård och ambulanssjukvård. Bland informanterna var 
det sex män och två kvinnor där åldrarna varierade mellan 40 och 53 år. 
 

Datainsamling 
Ett brev skickades till verksamhetscheferna för ett godkännande för att genomföra 
studien (se bilaga 1). Efter ett godkännande skickades sedan samma brev till de berörda 
enhetscheferna där kontaktuppgifter till möjliga informanter efterfrågades.  
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Efter att åtta informanter föreslagits av enhetscheferna skickades sedan e-post till 
informanterna med en förfrågan om att delta i studien. Även till informanterna 
skickades samma information som till verksamhets- och enhetscheferna. Då 
informanterna visat intresse för studien kontaktades de sedan via telefon där det gavs 
ytterligare information om studien.  
 
Informanterna fick själva bestämma tid och plats för intervjun vilket Kvale och 
Brinkman (2009, s. 144) menar är en viktig del för att få dem att känna sig avslappnade 
och trygga i situationen. Detta för att få informanterna att känna förtroende för den som 
intervjuar. Samtliga informanter valde att genomföra intervjun på respektive arbetsplats. 
Kravet för intervjun var att informanterna inte skulle vara i tjänst för att inte riskera att 
bli avbrutna på grund av larm.  
 
En provintervju genomfördes för att se om den öppna intervjutekniken var tillräcklig för 
att uppnå syftet. Provintervjun transkriberades ordagrant och diskuterades därefter med 
handledaren. Provintervjun höll tillräcklig kvalité för att kunna användas i analysen. 
Därefter genomfördes resterande intervjuer som gav variation och ett nyanserat resultat. 
Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon. På grund av tidsbrist genomfördes 
en av intervjuerna över telefon. Denna intervju spelades också in och kunde därför 
transkriberas som de andra intervjuerna. Intervjuerna inleddes med frågan: Kan du 
beskriva ett patientfall som larmats ut som prio-1? Därefter ställdes följdfrågor utifrån 
informanternas svar såsom: Kan du beskriva din känsla då? Hur kände du i den 
situationen? Hur är det i andra likande situationer? Intervjuerna varade mellan 45-60 
minuter och transkriberades omedelbart efter intervjun. 
 

Dataanalys  
Studien genomfördes med en kvalitativ, induktiv ansats enligt Elo och Kyngäs (2007, 
ss. 107-115) analysmodell. Deras metod lämpar sig då syftet är att dra slutsatser av 
erfarenheter. Den induktiva innehållsanalysen lämpar sig dessutom då det inte finns 
tidigare studier som beskriver samma fenomen (Elo & Kyngäs 2007). De transkriberade 
utskrifterna lästes igenom enskilt flera gånger. Detta för att få en uppfattning om 
helheten i den kvalitativa innehållsanalysen enligt Elo och Kyngäs (2007, ss. 107-115). 
Meningsbärande enheter identifierades sedan i utskrifterna som skrevs upp på lappar. 
Dessa lappar sattes sedan schematiskt upp på en whiteboardtavla för att lättare få en 
överblick av de meningsbärande enheterna. Diskussioner fördes kring de olika 
meningsbärande enheterna. De fördes sedan ihop till olika öppna kodningar enligt Elo 
och Kyngäs (2007) modell för manifest analys. Det steget underlättade för att sedan gå 
vidare med att skapa underkategorier och kategorier som exemplifieras enligt tabell 1. 
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Tabell 1 
Meningsbärande enhet Öppen kodning Underkategori Kategori 

”...framför allt dosering 
utav läkemedel...för barn. 
Det är dom enda gångerna 
som jag känt att jag skulle 
ha velat titta i 
behandlingsanvisningarna.” 

Att använda sig av 
behandlingsanvisningar/-

riktlinjer 

Liten tid till 
förberedelse 

Förberedelse 
inför mötet 

”Jag går igenom vad det 
skulle kunna vara 
...diagnoser och 
differentialdiagnoser...man 
får ju prioritera lite 
annorlunda när man är 
själv...” 

Bygga upp en medicinsk 
handlingsplan 

Gör en 
handlingsplan 

Förberedelse 
inför mötet 

”Man har ju lärt sig av sina 
misstag, man rattar in rätt 
talgrupp innan man åker för 
att slippa göra det under 
färd." 
 

Användning av teknisk 
utrustning 

Förbereder 
teknisk 

apparatur 
innan avfärd 

Förberedelse 
inför mötet 

 

Forskningsetiska överväganden 
Forskning som bedrivs inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå behöver 
inte etikprövas enligt Codex (2013) vilket innebär att ett medgivande inte har sökts från 
etikprövningsnämnden. Vetenskapsrådet (2002, ss. 7-14) har fyra huvudkrav för 
forskning vilka är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekraven. 
Informanterna har fått information om studiens syfte och att de när som helst kan 
avbryta sin medverkan. Information har också givits om att medverkan i studien är 
frivilligt. Detta enligt informations- och samtyckeskravet. I enlighet med 
konfidentialitetskravet har all data avidentifierats och förvarats på ett sådant sätt där 
obehöriga inte kunnat ta del av materialet. De inspelade intervjuerna raderades 
omedelbart efter att de transkriberades för att ha en hög konfidentialitet. Materialet har 
enbart använts i forskningssyfte och inte för kommersiellt bruk enligt nyttjandekravet. 
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RESULTAT 
Utifrån analysen framträder sex kategorier och arton underkategorier (se tabell 2). 
 
Tabell 2 

Kategori Underkategori 

Ensamarbetet i fokus Ensam och fokuserad med ansvar 
Aktsam om egen säkerhet 

Förberedelse inför mötet 

Gör en handlingsplan 
Liten tid till förberedelse 
Tar sig fram med beprövade metoder 
Förbereder teknisk apparatur innan avfärd 

Mötet med patienten och närstående 

Patienten förvånad men nöjd 
Ensam vårdare skapar lugn 
Ensam vårdare - bättre kontakt med 
patient och närstående 

Bedömning 
Trygg i sin yrkesroll 
Litar på sin erfarenhet 
Trygg i den systematiska bedömningen 

Behov av kollegas stöd 

Saknar kollega kring praktiska moment 
Icke akut sjuk patient – saknar kollega 
Saknar diskussion med kollega kring 
upplevelsen 

Väntan på ambulans 
Använder tiden väl i väntan på ambulans 
Svårt sjuka barn ger stress 
Förståelse över patientens upplevelse 

 

Ensamarbetet i fokus 
Arbetet som single responder har bidragit till en positiv utvecklingsprocess som stärker 
tryggheten i yrkesrollen. Ansvaret i yrkesrollen är medvetandegjort och är en del i den 
professionella utvecklingsprocessen. Ensamarbetet skärper uppmärksamheten på 
närmiljön, andra människor, föremål och patienten. Det skapas en beredskap där 
tryggheten står i fokus. Kategorin byggs upp av underkategorierna Ensam och 
fokuserad med ansvar och Aktsam om egen säkerhet. 
 

Ensam och fokuserad med ansvar 
Informanterna är väl införstådda med att de arbetar ensamma och vet dess fördelar och 
nackdelar och accepterar arbetssättet. Att kunna hantera nackdelarna beskrivs på olika 
sätt. Ensamarbetet innebär att man är extra noga med att kontrollera bilens utrustning 
och förvissa sig om att allt finns med och är på sin plats. De känner ett stort ansvar med 
att vara ensamma då de upplever en förväntan från ”samhället” att ensamma kunna lösa 
de situationer de ställs inför. 
 

Man går faktiskt med en liten anings mer anspänning  
för man vet att man är själv... och det kan vara riktigt  
dåliga patienter och det är mig det hänger på! 
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Denna upplevelse medför att de känner sig mer alerta och fokuserade inför kommande 
uppdrag. Ensamarbetet kan också ses som positivt då många beskriver det som 
stimulerande och utvecklande. 
 

Aktsam om egen säkerhet 
Det finns ingen direkt erfarenhet av hot eller våld bland informanterna. Däremot finns 
en medvetenheten om riskerna och ökad utsatthet för att de är ensamma. Informanterna 
beskriver att de är mer alerta med en skärpt uppmärksamhet på omgivningen när de 
kommer till patienten. De upplever sig ha ett högre säkerhetsmedvetande då de är 
ensamma och att de är mer vaksamma över att inte hamna i ”olustiga” situationer. 
 

Jag är nog lite mer alert, även om jag är det vanligtvis så får 
man ju en viss känsla på vissa adresser och så. Men nu vet 
jag att jag är själv, jag tittar lite extra runt omkring, 
försöker känna in situationen lite mer än om man är två. 

 
Ibland upplevs en känsla av obehag, en ”magkänsla” som gör att informanterna blir 
extra observanta. Denna känsla medför att de ibland väljer att inte åka fram till patienten 
utan inväntar nästa resurs. Denna andra resurs kan vara polis likväl som den ambulans 
som redan är på väg. En annan säkerhetsåtgärd kan vara att inte stänga av bilen och att 
parkera den så att de lätt kan ta sig därifrån. Ambitionen är att ha ”ryggen fri” när de 
närmar sig patienten, eventuellt även ha ett finger vilandes på överfallslarmet. 
Vetskapen om att en ambulans är på väg ökar tryggheten hos informanterna. Det 
beskrivs även att det inte behöver vara ett överhängande hot för att de ska känna ett 
obehag. Det kan ibland räcka med att det är mörkt ute, adressen är enslig och 
uppgifterna om vad som hänt är oklara. Samtidigt beskrivs en nackdel med att vara två i 
ett vårdteam. Informanterna menar att det kan skapa falsk trygghet. 
 

Det kanske är en nackdel att vara två då, man är lite 
oförsiktig. 

 

Förberedelse inför mötet 
Förberedandet av vårdmötet är beroende av korrekt information samtidigt som det är 
känt att informationen oftast är osäker. Förberedelserna hämmas av tidsbrist och krav på 
att hantera och rationellt bearbeta information samtidigt med krav att snabbt ta sig till 
patienten. Frustration uppstår då förberedelserna inte räckt för att undanröja hinder för 
att utföra uppdraget. Kategorin byggs upp av underkategorierna Gör en handlingsplan, 
Liten tid till förberedelse, Tar sig fram med beprövade metoder och Förbereder teknisk 
apparatur innan avfärd. 
 

Gör en handlingsplan 
Att få bra och tydlig information gällande patientens tillstånd från larmcentralen är av 
stor vikt. Sjuksköterskan vill vara så förberedd som möjligt då de åker ensamma och 
inte har någon att bolla sina tankar och idéer med.  
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Det är utefter uppgifterna från larmcentralen som sjuksköterskan bygger upp sin 
förberedelse inför patientmötet. Samtidigt beskrivs en medvetenhet om att 
informationen från larmcentralen inte alltid stämmer. Inför mötet med patienten 
förbereder sig sjuksköterskan genom att tänka på alternativa förklaringar och inte låsa 
sig vid den första informationen. 
 

Jag går igenom vad det skulle kunna vara... diagnoser och  
differentialdiagnoser... Man får ju prioritera lite annorlunda 
när man är själv. 

 
Det är också utefter den första informationen som sjuksköterskan bygger upp en 
handlingsplan och avgör vilken utrustning som ska med till patienten. 
 

Liten tid till förberedelse 
Möjligheten att titta i behandlingsanvisningar/-riktlinjer under tiden sjuksköterskan är 
på väg till patienten är begränsad då uppmärksamheten är på bilkörningen. De 
möjligheter som finns för att läsa behandlingsanvisningar/-riktlinjer är att antingen läsa 
innan de åker ut eller att stanna bilen. Informanterna beskriver att detta oftast inte 
genomförs då det ger en tidsfördröjning till patienten och de vill komma fram till 
patienten så fort som möjligt. Detta medför att de, i fall där det finns behov, får läsa på 
detta när de kommer fram. Detta ses dock inte som ett problem då informanterna 
upplever en trygghet i sin roll som sjuksköterska. Däremot kan de uppleva en 
frustrationskänsla över att inte kunna läsa läkemedelsdoser då larmet gäller dåliga barn. 
I dessa fall lägger de än mer fokus på att komma fram till det dåliga barnet.  
 

Det enda som är skillnad är när det gäller barn, för då vill  
jag vara med just med doser och sådant... Allt det andra har 
man ju koll på. 
 

Tar sig fram med beprövade metoder 
Att ibland inte veta vart man ska eller inte hitta fram till patienten upplevs frustrerande 
och stressande. De beskriver att de hellre tar sig tid för att titta på en traditionell karta 
innan de åker iväg istället för att eventuellt behöva stanna bilen längs vägen. Att behöva 
stanna bilen under framkörningen upplevs stressande och besvärande, samtidigt upplevs 
det dock bättre att stanna för att läsa karta än att chansa och riskera att köra fel. Då 
adressuppgifterna initialt är oklara vid utlarmningen kan ytterligare information komma 
under framkörningen. Då kan det vara oundvikligt att behöva stanna bilen för att 
exempelvis läsa karta. Det som upplevs mest besvärande är då de närmar sig adressen. 
Att vara fokuserad på bilkörningen och samtidigt leta efter husnummer eller 
trappuppgångar beskrivs som svårt.  
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Det är faktiskt frustrerande för vi har ett långsamt kartstöd, 
och vet jag inte åt vilket håll jag ska åka åt och sitter i bilen 
så kan det vara ganska så stressande när man inte har pejl 
på något. Även om man vet vilket håll man ska åka åt så vill 
man gärna se att det är loggat dit jag ska, just för att man 
åker ensam och det är inte så jättelätt att åka och bläddra i 
kartstödet när man kör. 
 

Förbereder teknisk apparatur innan avfärd 
Informanterna beskriver att de är medvetna om riskerna med att köra akut. De utsätter 
både sig själva och andra trafikanter för risker. Att då samtidigt hantera exempelvis 
RAKEL-utrustning ökar riskfaktorn ytterligare. Denna medvetenhet gör att de i 
möjligaste mån hanterar den tekniska utrustningen innan avfärd så att fokus kan läggas 
på bilkörningen. Att sedan prata i telefon eller RAKEL är ofrånkomligt om det skulle 
behövas, trots att det ses som en riskfaktor. 
 

Man har ju lärt sig av sina misstag, man rattar in rätt 
talgrupp innan man åker för att slippa göra det under färd. 
 

Mötet med patienten och närstående  
Single responders möts av viss förvåning hos patienter och närstående. Upplevelsen av 
mötet beskrivs som positivt. Det skapas ett lugn just på grund av att vårdaren kommer 
ensam och det upplevs som att kontaktskapandet med patienten och dess närstående går 
lättare och mötet blir bra. Kategorin byggs upp av underkategorierna Patienten förvånad 
men nöjd, Ensam vårdare skapar lugn och Ensam - bättre kontakt med patient och 
närstående. 
 

Patienten förvånad men nöjd 
Informanterna har inte upplevt sig ifrågasatta eller på något sätt dåligt bemötta av 
patient eller närstående. Däremot har en viss förvåning från patienten eller närstående 
visats då de förväntat sig två personer och en ambulans istället för en ensam 
sjuksköterska i en personbil. I vissa fall har patienten stått utanför huset och väntat för 
att kunna få transport till sjukhuset. Informanterna beskriver då att patienten uttryckt 
förvåning. Patienterna beskrivs ändå bli nöjda då de fått förklarat för sig att en ambulans 
är på väg och att single responder är där för att kunna göra en första insats. Ett annat 
exempel är då single responder kommer in till patienten som ligger i sin säng och 
anhörig undrar om kollegan kommer in med båren snart. Anhörig blir då förvånad men 
upplevs ändå som nöjd efter att ha fått situationen förklarad. Informanterna upplever att 
patienterna uppskattar att det kommer någon som dessutom kan påbörja vård och 
behandling.  
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När man kommer med ambulans så förväntar sig patienten  
att de ska få åka med. Men när man kommer med respondern 
(single responder) säger jag att jag är här först för att kolla 
hur det är med dig och det kommer en ambulans sedan, och 
det brukar patienterna tycka är bra. Det har aldrig varit 
några bekymmer med det. Patienterna är nyfikna och frågar: 
Åker ni ensamma? 
 

Ensam vårdare skapar lugn 
Trots riskmedvetenhet om ensamarbetebeskrivs det som en positiv känsla av att vara 
ensam i vissa ”stökiga” situationer. Det har ibland upplevts som situationen blir lugnare 
då de kommer ensamma, vilket grundar sig i känslan att vara mindre dominerande vid 
patientmötet på grund av att de är ensamma. Informanter har här gjort en jämförelse 
med att vara två personer i ett ambulansteam där de beskrivit att det kan ”trigga igång” 
en obekväm situation på grund av ett ojämnt maktförhållande där patienten befinner sig 
i underläge. Att då vara ensam innebär att man befinner sig på samma nivå som 
patienten och att det går att ”prata sig ur” de flesta situationer. 
 

Det blir en lite lugnare situation i vissa fall när man  
kommer själv och får pratat en stund... det har jag tänkt  
på ibland. Det är lite lugnare miljö att vara själv. 
 

Ensam vårdare - bättre kontakt med patient och närstående 
Informanterna upplever att de får bättre kontakt med patienten och dess närstående just 
för att de är ensamma. Åter igen görs jämförelsen med nackdelar att vara två i ett 
vårdteam. Dessa nackdelar kan vara att närstående ger information till kollegan medan 
den patientansvariga sjuksköterskan talar med patienten och genomför undersökningar. 
Det upplevs då som att de kan gå miste om värdefull information då kollegan kan ha 
svårt att förmedla denna vidare. Det beskrivs också att närstående kan ha det svårt med 
att veta vem de ska tala med. Att då vara där som single responder upplevs positivt då 
både patient och närstående riktar sin uppmärksamhet på en och samma person. 

 
Kommer man ensam så... då är det mer lugnt. Det finns bara 
en person att prata med och man kan själv få informationen. 
 

Bedömning 
Lång erfarenhet inom akutsjukvård bidrar till trygghet i att ensam bedöma patientens 
tillstånd och behov. Likväl saknas ibland det kollegiala stödet; en kollega att rådfråga 
eller dela beslutet med. Att vara ensam innebär också att uppleva stress. Kategorin 
byggs upp av underkategorierna Trygg i sin yrkesroll, Litar på sin erfarenhet och Trygg 
i den systematiska bedömningen. 
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Trygg i sin yrkesroll 
Informanterna beskriver en trygghet i sin sjuksköterskeroll då de har många års 
erfarenhet av ambulanssjukvård och har träffat många patienter i olika situationer och 
miljöer vilket har stärkt tryggheten i rollen som single responder.  

 
Nu har jag jobbat i rätt så många år... och känner väl att  
det är en trygghet idag att stå där själv och göra 
bedömningar och ta hand om patienter... Frågan är om man 
varit redo om man backat tio år... 
 

Några informanter har även erfarenhet från arbete på en akutmottagning. De beskriver 
att de genom denna erfarenhet upplevt ett högre patientflöde och träffat ett större antal 
patienter jämfört med ambulanssjukvården. Detta har medfört att de känner sig trygga i 
sin roll då de bedömer en patient på egen hand. 

 
Annars hade jag aldrig vågat att sätta min fot på 
ambulansen. Det är mycket patienter som florerat... jag har 
ju kvar foten på akuten och det är faktiskt bra. 
 

Litar på sin erfarenhet 
I bedömningen beskriver informanterna att de måste lita på sin erfarenhet och kunskap, 
som de beskriver som ”klinisk blick”. De är väl medvetna om att det är ett ensamarbete 
vilket de accepterar. Det kan dock uppstå situationer där de önskat en kollega vid sin 
sida men inget uttalat behov. Genom möjlighet till telefonkontakt med exempelvis en 
läkare medför också en trygghet. Informanterna beskriver ensamarbetet som en 
utmaning samtidigt som de upplever att de utvecklas som sjuksköterskor.  
 

Som single responder har man ju ingen att fråga, så man får 
förlita sig på sin egen erfarenhet och det är utvecklande att 
faktiskt få lita på sig själv ibland... Det kan vara lätt att luta 
sig mot sin kollega för mycket. 
 

Trygg i den systematiska bedömningen 
Då patienten är svårt sjuk eller i ett livshotande tillstånd upplever informanterna ingen 
större stress eller oro över att vara ensamma. De beskriver ändå ett visst stresspåslag 
men att det är samma känsla som de har då de ingår i ett ambulansteam. Att vårda en 
svårt sjuk patient ses därför inte som ett enskilt stressmoment. Då patienten befinner sig 
i ett livshotande tillstånd upplever de trygghet med att arbeta med systematisk 
bedömning efter A-E-principen, vilket hjälper dem att prioritera åtgärder: ”Ju sämre 
patienten är desto basalare åtgärder behövs”. 

 

Behov av kollegas stöd 
Det finns medvetenhet om ensamarbetets för- och nackdelar. Ensamarbetet upplevs inte 
påverka patientsäkerheten eller den egna tryggheten. Dock uppstår situationer där en 
kollega vid sidan skulle ha värdesatts.  
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Kategorin byggs upp av underkategorierna Saknar kollega kring praktiska moment, Icke 
akut sjuk patient – saknar kollega och Saknar diskussion med kollega kring upplevelsen. 
 

Saknar kollega kring praktiska moment 
I ensamarbetet kan momenten runt omkring ta fokus från vårdandet av patienten när 
man behöver handha medicinteknisk utrustning eller förbereda 
läkemedeladministrering. Ett exempel som ges är då de ska registrera EKG och skriva 
in personnummer. Då riktas uppmärksamheten på utrustningen, vilket beskrivs som en 
nackdel då de tappar fokus från patienten. De kan sakna ”extra händer” i vissa praktiska 
moment, någon som kan assistera genom att hämta kompletterande utrustning. Detta 
löses oftast genom att ta hjälp av anhöriga eller hemsjukvården om de finns på plats. 

 
Då känner man vad skönt det är att vara två...  
just att man har fler händer. 
 

Icke akut sjuk patient – saknar kollega 
Informanterna beskriver en saknad av möjligheten att kunna rådfråga en kollega i 
bedömningsförfarandet av en icke akut sjuk patient. En känsla av osäkerhet i dessa fall 
medför att de lägger ner mer tid på patientens anamnes och vitalparametrar. Att ha en 
kollega som ”backar upp” ett beslut och som står bakom detta saknas många gånger. 
Svårigheter att råda patienten till rätt vårdnivå beskrivs med att rådgivningen upplevs 
som ett nytt arbetssätt för verksamheten och att de saknar rutin och erfarenhet av detta 
moment. Att exempelvis råda patienten till att söka på vårdcentralen i stället för 
akutmottagningen eller avvakta i hemmet ställer högre krav på den enskilda 
sjuksköterskan. I detta förfarande beskrivs att det skulle vara till fördel att vara två, då 
kollegan kan upptäckt något som förbisetts. Informanterna beskriver också att kollegan 
helst ska vara en sjuksköterska men att de lägger stor vikt på dennes erfarenhet mer än 
befattning. 
 

Det är just det att jag inte har någon som jag kan  
bolla med... Så måste jag dubbelkolla med mig själv:  
Finns det någon annan infallsvinkel på det som jag  
inte tänkt på? 
 

Saknar diskussion med kollega kring upplevelsen 
Oftast finns tid att skapa en god kontakt med patienterna och deras närstående. Tomhet 
kan upplevas när det inte finns tid att exempelvis utvärdera effekten av medicinsk 
behandling innan ambulansen lämnat platsen med patienten. Informanterna har beskrivit 
behov av att kunna diskutera med kollegan om det specifika patientfallet, huruvida de 
tänkt och gjort rätt.  
 

Det är klart att ibland är man med om upplevelser som 
man skulle vilja spåna kring... men då är dom försvunna.  
Man har stått där själv med patienten och har upplevelsen 
själv. Jag kan inte dela den med någon... för det är ingen 
som varit med... Det är en nackdel med att vara själv. 
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Väntan på ambulans 
Väntan på ambulans formar upplevelsen av situationen på plats. Väntan ger utrymme 
för flexibilitet i bedömning och vård av patienten. En kort väntetid på ambulans innebär 
negativa känslor kopplade till att inte hinna få klarhet i patientens tillstånd eller hur 
patienten mår. Det positiva med att vänta på ambulans är att det kan bidra till större 
förståelse för patientens upplevelse av väntetiden. Kategorin byggs upp av 
underkategorierna Använder tiden väl i väntan på ambulans, Svårt sjuka barn ger stress 
och Förståelse över patientens upplevelse. 
 

Använder tiden väl i väntan på ambulans 
En stressfaktor är att stå ensam med en dålig patient och vänta på ambulans. Då åtgärder 
och vård på plats har slutförts infinner sig en frustrationskänsla över att inte kunna lasta 
patienten för att åka iväg. Yrkeserfarenheten gör dock, trots frustrationen, att ett lugn 
kan förmedlas till patient och närstående. Att kunna vara lugn inför patienten beskrivs 
som en konst och en omvårdnadsvinst för patienten. Väntetiden upplevs även positivt; 
som en möjlighet att utföra ytterligare undersökningar och skapa god kontakt med 
patient och närstående. Tiden gör det också möjligt att utvärdera effekten av 
behandlingen och reevaluering av A-E: ”Man får en egen stund att greja med 
patienten”. 

 

Svårt sjuka barn ger stress 
Då det gäller sjuka eller skadade barn beskriver informanterna en känsla av stress vid 
bedömningen. Det blir mer påtagligt att de är ensamma. Känslor som hjärtklappning, 
ensamhet och att känna sig liten beskrivs. Att inte ha möjlighet att kunna lasta och åka 
iväg med ett svårt sjukt eller skadat barn upplevs som frustrerande och stressande. 

 
Då kan jag ju säga... då får man ju puls... då fick jag ett 
jäkla påslag! 
 

Det finns också en oro över att hamna i en situation där de är ensamma med både ett 
dåligt barn och oroliga föräldrar. Oron späds på om det samtidigt finns stress över att 
inte ha kunnat läsa tabeller över läkemedelsdoser för barn på vägen till barnet. Just då 
det gäller barn finns ingen ro till att läsa dessa tabeller i förväg, inte heller att stanna 
bilen under framkörningen. 

 
Egentligen hade man två val: Åk fram så fort som möjligt 
och se hur det är eller stanna upp och kolla upp och 
förbereda sig med doser och så... Men jag valde att åka 
fram... och så får jag lösa det sedan när jag kommer fram till 
patienten. 
 

Förståelse över patientens upplevelse 
Att patienterna ibland får vänta en längre tid på ambulans är ett känt problem hos 
informanterna. Denna situation har medfört att de utvecklat en större förståelse för 
patienter och närståendes frustration över att behöva vänta på en ambulans.  
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Det har gjort sig mer kännbart då de som single responder befinner sig i en situation då 
de själva måste vänta. 
 

Då känner man att minuterna är långa. Då kan man tänka 
sig hur lång tid det känns för patient och anhörig när de 
väntar på ambulans. Då får man försöka tänka så här, att 
jag har ju gjort något... man har påbörjat en behandling. 
 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Öppna intervjufrågor valdes trots att ingen tidigare erfarenhet av att genomföra 
intervjuer fanns. För att använda sig av öppna intervjufrågor krävs vana i intervjuteknik 
men också kunskap inom det valda området (Kvale & Brinkman 2009, s. 122). Det var 
svårt att undvika ledande frågor och att invänta informanternas svar då det blev en 
längre tystnad. Mer erfarenhet av intervjuteknik och dataanalys hade kunnat ge en 
djupare förståelse av det undersökta problemet. Kvale och Brinkman (2009, s. 122) 
menar att egen erfarenhet inom det valda området är en styrka hos den som intervjuar, 
vilket bör ha ökat tillförlitligheten i denna studie. Trots att en intervju genomfördes över 
telefon anses denna hålla god kvalitét då den transkriberades och kunde analyseras på 
samma sätt som de andra intervjuerna. Det kan dock ses som en svaghet att inte kunna 
se informanten och dennes reaktion och uttryck under intervjuns gång. Vissa av 
informanterna var kända av författarna vilket kan innebära både för- och nackdelar, 
vilket dessutom medförde en viss förförståelse inför dessa intervjuer. Förförståelsen 
innebar att informanterna skulle ha svårt att öppna upp sig och berätta ingående om sina 
upplevelser, känslor och eventuella rädslor. Bedömningen är ändå att intervjuerna 
återspeglar genuina känslor och upplevs därför tillförlitliga. Bristen på tidigare 
erfarenhet av att intervjua upplevdes även som en fördel utifrån tanken om att 
intervjurollen primärt handlar om ett lärotillfälle inom ramen för att skriva ett 
examensarbete. Att låta informanterna bestämma tid och plats för intervjuerna 
upplevdes positivt och bör ha ökat deras möjlighet att känna sig trygga och 
avslappnade. 
 
Elo och Kyngäs (2007, ss. 107-115) analysmodell har bidragit till en hög validitet i 
studien. Detta då den insamlade datan kunnat ses på ett överskådligt sätt. I modellen 
beskrivs att arbetsgången underlättas med att notera meningsbärande enheter och 
kodningar i marginalerna (Elo & Kyngäs 2007, s. 109, 112). Detta moment 
genomfördes dock genom användning av lappar uppsatta på en tavla då detta sätt 
upplevdes mer passande. Elo och Kyngäs (2007) menar att arbetssättet ska anpassas 
efter eget tycke vilket ökar tillförlitligheten. Arbetet med att kategorisera data har 
genomförts med strävan om att fånga innehållet från intervjuerna på ett tydligt sätt, 
vilket Elo och Kyngäs (2007) menar ligger som grund för en ökad trovärdighet. Då 
kategorier och subkategorier tagit form presenterades de för handledaren som gav 
ytterligare förslag på förändringar, vilket ökar trovärdigheten då handledaren måste ses 
som en expert.  
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Trovärdigheten ökar också genom att resultatet redovisas tillsammans med citat för att 
tydliggöra länken mellan intervjuerna och resultatet (Elo & Kyngäs 2007). 
Redovisningen av analysprocessen presenteras så tydligt som möjligt för att öka 
överförbarheten. Genom att tydligt redovisa metodiken bakom studien menar Elo och 
Kyngäs (2007) att möjligheten att kunna genomföra liknande studier med annan kontext 
ökar. Det transkriberade materialet upplevdes svåranalyserat då det bestod av många 
sidor och medförde en känsla av hopplöshet. Detta beskrivs också av Elo och Kyngäs 
(2007) som ett vanligt fenomen hos oerfarna författare. Medvetenheten om detta 
medförde att utskrifterna lästes upprepade gånger. Det upplevdes då också lättare att 
tillslut kategorisera materialet. Några nackdelar med analysmetoden upplevdes inte. 
 
Tidigare forskning inom området är begränsat och det var stora svårigheter med att hitta 
publicerat material om ensamarbete inom akutsjukvård. Det valdes då att utöka bredden 
på sökningarna för att försöka hitta material om ensamarbete generellt inom sjukvård, 
vilket också visade sig väldigt begränsat. Hjälp togs då utav bibliotekarier och det 
visade sig vara lika problematiskt för dem. Även en studie gjord av Andrews, Stewart, 
Pitblado, Morgan, Forbes och D’Arcy (2005) belyser denna brist. Det har dock funnits 
information om olika arbetssätt liknande single responder, men då de ansågs ha svag 
evidens valdes de bort. 
 
 

Resultatdiskussion 
Upplevelsen av ensamarbetet 
Resultatet visar att det finns situationer där sjuksköterskan, som single responder, 
upplever en viss saknad av att inte ha möjlighet att rådfråga en kollega i samband med 
medicinska bedömningar. Detta trots att de känner sig trygga i rollen som sjuksköterska 
och att de innehar tidigare erfarenhet inom ambulanssjukvården. Rollen som single 
responder beskrivs ändå ha skapat en trygghet hos sjuksköterskan som stärkt det 
prehospitala omhändertagandet. Informanterna belyser att de är väl medvetna om 
ensamheten och att de accepterar arbetssättet då det är något de frivilligt valt. Enligt LO 
(2008) så ska ensamarbete undvikas i möjligaste mån då de anser att ensamarbetet har 
en negativ inverkan på arbetstagaren. Dessutom menar Arbetsmiljöverket (2014) bland 
annat att risk för psykisk ohälsa föreligger. Det är därför av stor vikt att arbetstagaren 
känner sig trygg i situationen och att en klar arbetsbeskrivning finns. Det kan därför ses 
som en ”gynnsam omständighet”, enligt LO:s (2008, s. 7) beskrivning, då informanterna 
upplever trygghet i att arbeta ensamma. Resultatet överensstämde inte helt med 
förförståelsen då informanterna beskrivit en trygghet i att bedöma akut sjuka patienter. 
Det framkom dock att de hamnat i situationer där de upplevt mindre trygghet där de då 
önskat en möjlighet att kunna diskutera med en kollega. Sådana situationer uppstod 
oftast då det förelåg diffusa symtom hos patienten och där patienten inte var akut sjuk. 
Gunnarsson och Warrén-Stomberg (2009), Holmberg och Fagerberg (2010) samt 
Svensson och Fridlund (2008) beskriver vikten av kommunikation och där ett kollegialt 
samspel ökar förutsättningarna för en god vård. Det kan därför ses som en vinst i att 
vara ett team vid prehospital akutsjukvård. Det framkom att informanterna önskade att 
kollegan skulle vara erfaren och att utbildningsnivån och befattning var mindre 
betydande. Då kollegan inte har denna erfarenhet beskriver de att de lika gärna kan 
arbeta ensamma.  
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Att arbeta med en okänd- eller oerfaren kollega kan enligt Gunnarsson och Warrén-
Stomberg (2009) ha negativ inverkan på omhändertagandet då sjuksköterskan inte kan 
arbeta utefter de invanda rutinerna. 
 

Hantering av förberedelse och upplevd stress 
Sjuksköterskan förbereder sig på ett annat sätt än då de ingår i ett ambulansteam. 
Holmberg och Fagerberg (2010) menar att kontroll av fordonet och utrustningen är en 
viktig del i förberedelsen. Detta kan också ses hos informanterna där de beskrivit att de 
är noga med att känna att all utrustning är på sin plats och att fordonet fungerar som det 
ska. Det visar sig också att tiden mellan uppdragen kan påverka sjuksköterskan på olika 
sätt. Upplevelsen av att vara ensam på stationen och ”vänta på larm” har beskrivits som 
att de känt sig aningens mer spända och alerta. Det har beskrivits att de upplever större 
krav på deras kunskap då de är ensamma och att de hela tiden måste hålla sig ajour och 
uppdaterade på behandlingsriktlinjer. En positiv del kan ses i detta då deras upplevelse 
ändå gör dem alerta och mer klarsynta samtidigt som det kan ses som ohälsosamt att gå 
med någon form av stresspåslag, vilket dessutom ökar när larmet kommer. Enligt 
Karlsson, Niemelä och Jonsson (2011) påverkar ett akutuppdrag kroppen negativt i 
form av kraftigt ökad pulsstegring. Ju allvarligare larmet verkar vara desto högre blir 
stresspåslaget hos sjuksköterskan. Gunnarsson och Warrén-Stomberg (2009) menar att 
stress kan leda till att felaktiga beslut kan tas trots längre yrkeserfarenhet, vilket då kan 
ses som en nackdel med att arbeta som single responder. Vid litteratursökningen 
hittades inga publicerade studier angående prehospitalt ensamarbete, vilket gör det svårt 
att spekulera i hur single responder påverkas av stress vid beslutsfattande. Pham, Story, 
Hicks, Shore, Morlock, Cheunq, Kelen och Pronovost (2011) menar att akutsjukvård 
bland annat kan karakteriseras av tidspress och stress där det är lätt att begå misstag i 
omhändertagandet. Förförståelsen om att ensam vårda och bedöma en patient inom 
operativ ambulanssjukvård skulle ge ökad stress visade sig vara fel. Informanterna 
beskriver att ensamarbetet i sig inte upplevs som stressande. Men det framkom dock fler 
områden som mer eller mindre upplevdes stressande. Att inte ha ro till att stanna bilen 
för att läsa karta, att inte hitta fram till patienten eller att hamna i en osäker miljö ensam 
är några exempel på stressande situationer. Det är inte vårdarbetet eller 
omhändertagandet av patienten som framkallar stress utan tiden fram till patienten efter 
att de fått larmet. Denna tid innebär många moment som kan skapa stress. Enligt 
Karlsson, Niemelä och Jonsson (2011) kan det konstateras att även den erfarne 
sjuksköterskan inte upplever stress, men ett objektivt registrerat stresspåslag ändå kan 
ses via en mätbar pulsstegring. Den stressrelaterade effekten gjorde sig också synlig 
trots att den berörda sjuksköterskan inte ansåg sig vara stressad. De tillfällen då 
informanterna ändå upplever stress är desamma som de upplever då de ingår i ett 
vårdteam i en ambulans, till exempel då larmet gäller dåliga barn vilket också Jonsson, 
Segesten och Mattson (2003); Karlsson, Niemelä och Jonsson (2011); Nordén, Hult, 
och Engström (2013) belyser. Det som skiljer situationerna åt är att de, i ambulans, har 
möjlighet till att läsa i behandlingsriktlinjer och förbereda sig på läkemedelsdoser vilket 
ger dem den förberedelse de eftersträvar. Då sjuksköterskan väl är framme hos patienten 
använder de sig sällan av att läsa behandlingsriktlinjer. Även Hagiwara, Suserud, 
Jonsson och Henricson (2013) menar att behandlingsriktlinjer sällan används under 
själva patientarbetet men att ambulansteamet ändå kan diskutera kring dessa på väg 
fram till patienten.  
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Det kan därför konstateras att den stress som single responders upplever ändå har en 
viss anknytning till ensamarbetet, huvudsakligen på grund av de praktiska momenten. 
Vidare beskriver Jonsson, Segesten och Mattson (2003) att erfarenhet inom prehospital 
akutsjukvård har ett samband med risk av att utveckla symtom av posttraumatisk stress 
symtom (PTSD). Att ha längre erfarenhet inom ambulanssjukvård kan därför innebära 
större risk för att utveckla PTSD. Jonsson, Segesten och Mattson (2003) menar att ju 
längre tid någon jobbar inom ambulanssjukvården desto fler traumatiska upplevelser är 
densamma med om. Vid jämförelse med föreliggande resultat kan det därför tänkas att 
upplevelsen av en traumatisk händelse som single responder ytterligare kan öka risken 
för PTSD eftersom möjligheten att direkt kunna samtala med sin kollega om 
upplevelsen saknas.  
 

Patient möter single responder 
Flertalet av de som ringer efter ambulans gör oftast detta för att de vill få hjälp att ta sig 
till sjukhuset. Att då få möjlighet till vård, både i hemmet och under transport, kan 
förvåna patienten (Ahl & Nyström 2011). Detta fenomen visas också i denna studie då 
informanterna beskriver fall där patienter och närstående visar en förvåning då de 
kommer ensamma och utan möjlighet att transportera till sjukhus, då patienten 
egentligen enbart vill ha transport. Enligt Bianco, Pileggi och Angelillo (2003) är det 
viktigt att patienten kommer till rätt vårdnivå för att inte akutmottagningen ska bli 
fullbelagd och för att sjukhusets resurser ska användas optimalt. Snooks, Kearsley, 
Dale, Halter, Redhead och Foster (2005) menar dessutom att några av de som ringer 
larmcentralen inte alltid är i behov av att åka ambulans till akutmottagningen. Single 
responders i föreliggande studie beskriver att de i dessa situationer kan upplevas det 
som lättare att förmedla annan vårdnivå för patienten, just för att de inte har möjligheten 
att transportera patienten. Informanterna menar att patienten lättare kan förstå detta då 
de dessutom ser den praktiska svårigheten av en transport. 
 

Vårdande och medicinskt kunnande i akuta omhändertaganden 
Resultatet visar att single responders upplever de akuta situationerna som mer 
lätthanterliga. De beskriver att de har mer stöd att omhänderta en akut sjuk patient 
genom att arbeta utefter A-E-principen och att det finns mer inarbetade rutiner att följa. 
Det kan antas bero på att det är informanternas ambulanserfarenheter som ligger till 
grund för denna upplevelse. Det kan också vara så att det är svårare att ”köra fast” vid 
ett omhändertagande genom att följa egna inarbetade rutiner. Informanterna beskriver 
det som lättare att hantera en patient med livshotande tillstånd då de kan arbeta utefter 
de fasta rutinerna. Att inrikta sig på symtombehandling och den basala A-E-principen 
blir då en självgående process. Enligt Thim, Vinther Krarup, Lerkevang Grove, Rohde 
och Løfgren (2012) ökar säkerheten i vårdandet då sjuksköterskan kan fokusera på de 
livräddande åtgärderna. Att arbeta utefter strukturerade algoritmer menar Thim et al. 
(2012) ökar prognosen för överlevnad då sjuksköterskan vet vilka åtgärder som krävs 
och på så sätt sparas värdefull tid för patienten. Att följa olika former av rutiner har 
också betydelse vid exempelvis överrapportering av patienten till ambulansteamet som 
kommer fram. Genom att de ”talar samma språk” underlättar detta genomförande 
(Hagiwara et al. 2013).  
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De fall som upplevs som mer komplicerade och där informanterna önskat stöd kan ses 
som de fall då patientens omvårdnadsbehov är större än den medicinska behandlingen. 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 111, 176) menar att den medicinska delen av vården 
ibland kan och måste vara prioriterad för att långsiktigt kunna stärka patientens hälsa 
och välbefinnande. Men för patienten innebär mötet mer än ”bara” den medicinska 
bedömningen. Enligt Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2008) är det därför viktigt att 
patientens identitet blir bekräftad och bibehållen genom kommunikation. I föreliggande 
studie och då det inte föreligger livshot eller andra akuta tillstånd upplevs situationen 
mer komplicerad för single responders. Det är i dessa situationer som det finns en 
önskan om att kunna diskutera, rådfråga och känna stöttning av en kollega. Även här 
återspeglas att deras tidigare erfarenhet är av betydelse. Dahlberg och Segesten (2010, 
ss. 122) menar att en god vård kan ges till patienten då vårdaren upplever 
vårdsituationen och vårdmiljön som positiv. Att då hamna i dessa situationer ensam och 
inte känna sig helt bekväm kan därför påverka vården negativt. 
 

Att få möjlighet till avslut 
Tiden då en single responder är hos patienten och inväntar ambulans kan vara 
relationsfrämjande då det finns tid att skapa en god patientkontakt. Enligt Elmqvist, 
Fridlund och Ekebergh (2008) upplever patienten oftast situationen som kaotisk. Single 
responder blir då patientens första kontakt med sjukvården, och den som kan börja reda 
ut patientens upplevda kaos. Trots att det prehospitala mötet oftast är kort upplever ändå 
sjuksköterskan mötet som meningsfullt (Poljak, Tveith & Ragneskog 2006). Vidare 
beskriver Poljak, Tveith och Ragneskog (2006) att det kan upplevas frustrerande för 
sjuksköterskan att lämna en patient som de upplever att de inte fått en god kontakt med. 
Single responders i föreliggande studie beskriver en viss tomhetskänsla då ambulansen 
lämnat platsen med patienten. Jämförelsen med att ingå i ett ambulansteam beskrivs 
som att de där ständigt har möjlighet att diskutera omhändertagandet av patienten. 
Diskussionsfrågorna kan vara: Gjorde jag rätt? Hur tänkte du? Kunde jag gjort något 
annorlunda? Att kunna diskutera kring patientfall med kollegan tros kunna ge ökad 
kunskap. Att som single responder inte få ta del och vara med patienten genom hela den 
prehospitala vårdkedjan kan förklara tomhetskänslan. Men också det korta mötet med 
patienten kan vara en orsak. Att ha tillgång till ett lätthanterligt uppföljningssystem 
borde därför stärka sjuksköterskan i rollen som single responder och ge sjuksköterskan 
möjlighet till att utvecklas vilket också Sadosty, Stead, Boie, Goyal, Waver och Decker 
(2004) menar. 
 

Svårt att bedöma hotfull situation 
Trots att informanterna inte beskrivit någon erfarenhet av hot- och våldssituation så 
finns medvetenhet om att de är mer utsatta för detta då arbetar ensamma. Enligt 
Kommunal (2006) har majoriteten ambulanssjukvårdare upplevt någon form av hot eller 
våld. Med detta som grund kan därför ensamarbete inom den prehospitala miljön 
ifrågasättas. Även fackorganisationen Vårdförbundet ställer sig starkt kritisk till att låta 
en sjuksköterska arbeta ensam prehospitalt. De menar att riskerna för personalen är 
större då de rör sig inom områden som är glesbefolkade, har låg polistäthet och där 
tiderna för assistans av annan ambulans är långa (Vårdfokus 2013). Enligt Petzäll et al. 
(2011) visar statistiken att hot- och våldssituationer är vanligast under kväll och natt.  
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I de undersökta områdena i föreliggande studie arbetar dock inte single responders 
under dessa tider, vilket kan tänkas vara en anledning till att de inte upplevt hot och våld 
lika frekvent. Krüger, Lippert och Brattebö (2012) menar dessutom att det kan vara 
svårt att bedöma hotbilden i en situation och samtidigt ta ett beslut, att möta patienten 
ensam eller att invänta ytterligare resurser. Det kan också vara till nackdel att 
exempelvis vara ett ambulansteam då det kan inge falsk trygghet som medför att teamet 
agerar oförsiktigt genom att ta större risker. Även Krüger, Lippert och Brattebö (2012) 
menar att en falsk trygghetskänsla kan resultera i högre risktagande som kan leda till 
onödig skada. Resultatet i föreliggande studie är något förvånande då single responders 
beskrev en lugnande effekt av att vara ensam i vissa situationer då de upplever att de 
inte har en maktposition. Enligt informanterna i denna studie kan patienter och 
närstående däremot uppleva ett ambulansteam som innehavare av en överordnad 
maktposition.  
 
 
SLUTSATSER 
Resultatet visar att single responders upplever arbetet som ansvarsfullt och med höga 
förväntningar från allmänheten. Ensamarbetet upplevs positivt, stimulerande och 
utvecklande. Medvetenhet om att funktionen innebär ensamarbete ökar beredskapen för 
oväntade situationer jämfört med arbete i ambulansteam. En grundläggande trygghet 
beskrivs i yrkesrollen där erfarenheten har stärkt rutinerna för att genomföra 
patientbedömningar. Dock uppkommer situationer där single responders skulle ha 
värdesatt en kollega som stöd i olika beslut.  
 
Området kring prehospitalt ensamarbete är outforskat och i stort behov av vidare 
forskning. Detta för att kunna utveckla bra arbetsbeskrivningar med utgångspunkt från 
sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av aktuellt arbetssätt, exempelvis i arbetet 
som single responder.  
 
 
KLINISKA IMPLIKATIONER 
Studiens resultat visar att sjuksköterskan känner sig trygg och bekväm i rollen som 
single responder men att det finns områden som kan utvecklas för att ytterligare öka 
tryggheten. Nedan följer förslag på åtgärder som kan genomföras: 

 
• Få tillgång till sjukhusjournal och primärvårdsjournal för patienter som de 

vårdat och bedömt. Detta för att få möjlighet att utvecklas som sjuksköterska 
genom att få veta om de gjort rätt bedömning av patienten. 

• Få möjlighet att hospitera inom olika kliniker för att få fördjupade kunskaper 
som kan ge större trygghet i fortsatta bedömningar. 

• Arbeta fram ett beslutsstöd som underlättar bedömningar av patientens vårdnivå. 
• Att tjänsten single responder kombineras med en ambulanstjänst för att behålla 

en kollegial relation. 
• Ständigt ha möjlighet att kunna få kontakt med arbetsledare eller motsvarande. 
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Bilaga 1. 

 

 
 
Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 
ambulanssjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete 
på avancerad nivå. 
Syftet med examensarbetet är att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelse av att i rollen 
som Single Responder bedöma och vårda svårt sjuka patienter. 
Vi vet från tidigare studier att vårdarens förberedelse är en viktig del inför det prehospitala 
vårdmötet. Att inte ha möjlighet till förberedelse i ett ambulansteam och stöd från en kollega 
inför en bedömning av patienten tror vi kan öka stressen hos den enskilda individen. En fråga 
som vi ställer oss är om ambulanssjuksköterskan upplever mer stress som Single Responder. 
Andra frågor som studien kommer att behandla är; hur förebereder de sig och hur planerar de 
vården när de arbetar ensamma?  Hur upplever de vårdmötet med patienten? 
Metoden vi tänkt använda oss av är kvalitativa intervjuer med öppna frågor. Vi vill fånga 
sjuksköterskans upplevelse, därför har vi inga direkta frågor som informanterna behöver ta del 
av innan intervjun. Vi har som mål att intervjua åtta sjuksköterskor som innehar tjänsten Single 
Responder. Dessa kommer att fördelas inom två områden. Därför önskar vi komma i kontakt 
med minst fyra informanter i Ditt område. 
Datainsamling kommer att ske genom att intervjuerna spelas in på band och kommer sedan att 
skrivas ut ordagrant. Resultatet tas fram efter bearbetning, analysering och sammanställning av 
materialet. Tid och plats för intervjun bestäms i samråd med de tilltänkta informanterna. 
Tidsåtgången för intervjun beräknas till cirka en timma. Informanterna skall inte vara i tjänst 
under intervjutiden för att undvika avbrott. 
Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort och ingen obehörig kommer att ha tillgång till 
datamaterialet. Vid publicering kommer resultatet att vara avidentifierat. 
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