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Introduktion: I den moderna prehospitala akutsjukvården kan ambulansens och am-

bulanshelikopterns samverkan ha stor betydelse för den svårt skadade eller sjuka pati-

enten. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vad sjuksköterskor inom ambulan-

sen och sjuksköterska/läkare från helikoptern/akutbilen upplevde kunde påverka 

teamarbetet i den prehospitala miljön. Metod: En kvalitativ deskriptiv innehållsanalys 

med semistrukturerade intervjuer användes. 10 informanter från ett län i mellansverige 

inkluderades, fem kvinnor och fem män. Urvalet bestod i att informanterna skulle ha 

varit verksamma inom ambulansverksamheten i minst ett år samt ha erfarenhet av det 

prehospital samarbetet mellan ambulans och ambulanshelikopter. Intervjuerna spela-

des in, transkriberades till text och analyserades. Resultat: Studiens resultat presente-

rades i två teman med sju underkategorier. De två temana var: Ett dynamiskt teamar-

bete påverkas av tydliga roller och ett kontinuerligt förbättringsarbete och Teamarbe-

te och kommunikation mellan kompetenserna i teamet. Konklusion: De olika rollerna 

vid teamarbetet har blivit tydligare med tiden och teamarbetet upplevdes ha blivit bätt-

re med tiden. Hospitering och tid till övning beskrevs kunna optimera teamarbetet. 

Informanterna upplevde sig delaktiga i vården. Den prehospitala erfarenheten och 

bristen på den var av betydelse vid samverkan mellan enheterna. 
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Introduction: In the modern prehospital emergency care, ambulance and ambulance-

helicopter's interactions play an important role for the severely injured or sick patients. 

Aim: The aim of the study is to examine what nurses in ambulance and nurse/doctor 

from the helicopter/emergency car experienced could affect the team work in the 

prehospital environment. Method: A qualitative descriptive content analysis of semi-

structured interviews were used. 10 pieces of informants from a province in central Swe-

den were included five women and five men. The sample consisted of informants would 

have been active in the ambulance business for at least 1 year and have experience in the 

full spectrum of cooperation between ambulance and ambulance helicopter. The inter-

views were recorded, transcribed to text and analyzed. Results: The results of the study 

were presented in two themes with seven subcategories. The two themes were: A dynamic 

teamwork are influenced by clear roles and a continuous improvement and Team work 

and communication between the competencies of the team. Conclusion: The different 

roles in the cooperation has become clearer with time and team work was perceived to 

have become better with time. Site visits and time to exercise described to optimize 

teamwork. The informants perceived themselves involved in care. The prehospital expe-

rience and the lack of it was of importance to cooperation between units. 
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INTRODUKTION 

Ambulanssjukvården blir allt viktigare i den moderna akutsjukvården då avancerad 

akutsjukvård kan utföras i den prehospitala miljön. Den utgör en viktig länk mellan de 

olika vårdnivåerna. Ett välfungerande teamarbete mellan ambulans, ambulanshelikopter 

och andra professioner prehospitalt är nödvändig, för att möta de mångfasetterade 

vårdbehoven i samhället. Det är en viktig del i att kunna erbjuda en säker och god vård. 

En holistisk vård är beroende av att samarbetet mellan olika professioner fungerar på ett 

tillfredsställande sätt.  

Ambulanssjukvård historik 

1800-talets motsvarighet till nutidens ambulans var tvåhjuliga vagnar som drogs av 

häst, vagnarna hade plats för två bårar. Det dröjde innan den första motordrivna ambu-

lansen kom till Sverige, år 1910 kom den första till Stockholm. Historiskt sett var ambu-

lansen en transportverksamhet fram tills slutet av 1960-talet. Den svenska staten hade 

som krav att alla ambulanser skulle vara bemannade med två personer. Sjukvårdsutbild-

ning för svensk ambulanspersonal blev obligatorisk först 1978 och 1980 bestämdes att 

all ambulanspersonal skulle ha minst en tvåårig gymnasial omvårdnadsutbildning som 

grundkompetens (Gårdelöv, 2009). Under 1980-talet skedde en snabb utveckling i am-

bulanserna, verksamheten införde avancerad teknisk utrustning som bland annat defib-

rillator, CPAP (Continuos Positive Airway Pressure) och pulsoxymeter. På 1990-talet 

kom reguljär ambulanshelikopter till norra Sveriges stora glesbygdsområden, nu finns 

ambulanshelikopter i Norrland, Svealand och Götaland (Gårdelöv, 2009). Oktober 2005 

bestämde Socialstyrelsen att det enbart var sjuksköterskan som fick administrera läke-

medel i ambulansen, tidigare kunde en icke legitimerad personal ge läkemedel (SOFS 

2009:10). År 2005 beslutade Socialstyrelsen att varje ambulans måste vara bemannad 

med minst en legitimerad sjuksköterska som skulle ansvara för läkemedelshantering 

(SOSFS 2005:24; Gårdelöv, 2009).  

Ambulanssjuksköterskan 

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor [RAS] har tillsammans med Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF] utfärdat en kompetensbeskrivning för 

specialistsjuksköterskor med inriktning ambulanssjukvård. Där står beskrivet att den 

specialistutbildade sjuksköterskan ska medverka till en helhetssyn av patienten och ta 

till vara på andras erfarenheter och kunskaper. Det ska finnas ett bra samarbete med 

omvårdnadsteamet och andra professioner kring patienten. Den specialistutbildade 

sjuksköterskan ska ha ett etiskt synsätt, kunna vårda patienter i alla åldrar med 

kirurgiska, medicinska, ortopediska och psykiatriska sjukdomar samt inta 

handlingsberedskap i alla lägen och kunna vårda vid akuta tillstånd, även i ogynnsamma 

miljöer prehospitalt. Hen ska kunna göra snabba bedömningar, prioriteringar samt 

korrekta vårdåtgärder. Den specialistutbildade sjuksköterskan inom ambulanssjukvård 

ska samverka med andra instanser samt bidra till att patienten kommer till rätt vårdnivå, 

samt kunna ansvara för tre huvudområden (SSF; RAS, 2012). 

1. Omvårdnad i teori och praktik. 
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2. Samverkan och ledarskap. 

3. Forskning, utveckling och utbildning. 

Specialistutbildad sjuksköterska inom ambulanssjukvård är ett självständigt arbete som 

kräver kreativitet, flexibelt tänkande och problemlösningsförmåga. Detta för att kunna 

planera, bedöma och initiera vårdåtgärder (Ahl et al., 2005). De uppdrag som den 

specialistutbildade sjuksköterskan inom ambulans ställs inför innefattar både 

omvårdnadsåtgärder och medicinska åtgärder. Det krävs en bred kunskapsbas samt en 

självständighet då det gäller att snabbt kunna identifiera och behandla skador och samt 

vårda allvarligt sjuka patienter (Suserud, 2005; Ahl et al., 2005). Den första 

patientkontakten kräver att den specialistutbildade sjuksköterskan inom ambulans är 

lyhörd och att hen har förmåga att analysera patienten och den situation som patienten 

befinner sig i oavsett plats och tillstånd (Suserud et al., 2003).  

Cronenwett et al. (2007) beskriver sex kärnkompetenser inom 

sjuksköterskeprofessionen som bidrar till säkerhet och högre kvalitet inom hälso- och 

sjukvården. De sex kärnkompetenserna är; Patientcentrerad vård; som syftar till att ge 

en samordnad vård som utgår från patienten och dennes delaktighet. Hänsyn ska tas till 

patientens preferenser, behov och värderingar. Evidensbaserat arbete; handlar om att i 

en fullgod vård ska patient och anhörigas värderingar och preferenser beaktas 

tillsammans med användandet av klinisk erfarenhet och den bästa aktuella vetenskapen. 

Kvalitetsförbättring; innebär att sjuksköterskan ska följa upp förändringar för att 

fortlöpande säkerställa kvalitén och säkerheten i hälso- och sjukvårdssystemet. 

Säkerhet; innebär att sjuksköterskans eget utförande och användande av system ska 

förebygga skador hos patient och vårdutövare. Informera; sjuksköterskan ska underlätta 

beslutsprocesser, undvika missförstånd, bidra med kunskap och kommunicera genom att 

använda sig av information och teknisk utrustning. Teamarbete och samverkan; denna 

kompetens innebär att sjuksköterskan ska ha ett bra samarbete med omvårdnadsteamet 

och andra professioner kring patienten. Detta bidrar till säkerhet och kvalitet inom 

hälso- och sjukvården.  

Teamarbetet kring patienten är något som alla sjuksköterskor ska ha förmåga att 

organisera och/ eller delta i. Sjuksköterskan ska bidra med fortlöpande 

förbättringsarbete till förmån för kvalité och säkerhet i vården (Socialstyrelsen, 2005). 

Prehospital akutsjukvård 

Prehospital akutsjukvård definieras enligt Socialstyrelsen som omedelbara medicinska 

insatser som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal utanför sjukhus (SOSFS 2005:13). 

Prehospital akutsjukvård innefattar de medicinska åtgärder som genomförs utanför 

sjukhuset av hälso- och sjukvårdspersonal och innebär att i ett tidigt skede undersöka 

patienten, behandla symtom, rådgivning och utföra vårdande insatser på hämtplats och/ 

eller i ambulansen (Wireklint-Sundström, 2005). Wiman och Wikblad (2004) skriver att 

förutsättningarna vid prehospitala insatser skiljer sig och blir annorlunda än inne på 

sjukhus. Prehospitalt är patienterna påverkade av den akuta händelsen och kan vara i en 

krisartad situation och har oftast blivit beroende av andra människor. Detta innebär att 

ambulanspersonalen måste vara lyhörda för dessa patienter (Wiman & Wikblad, 2004). 

Det prehospitala teamet består vanligtvis av två personer där en i ambulansteamet ska 
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vara minst legitimerad sjuksköterska. Den prehospitala vården ställer höga krav på per-

sonalens medicinska kunskap och bemötande av den enskilde individen (Suserud & 

Svensson, 2009). Ambulanssjukvård innebär hälso- och sjukvård som utförs av hälso- 

och sjukvårdspersonal i eller i anslutning till ambulans. En ambulans är utrustad för 

sjukvård och transport av sjuka och skadade patienter (SOSFS 2009:10). Enligt Social-

styrelsen (SOSFS: 2000:1) är det sjuksköterska eller läkare i ambulans som har rätt att 

iordningställa och administrera läkemedel (SOSFS 2000:1; Wireklint Sundström, 2005).  

Idag används en mer avancerad medicinteknisk utrustning vilket har medfört en ökad 

kompetensutveckling inom ambulanssjukvården (Jonsson, 2009). Ambulanssjukvården i 

Sverige styrs bland annat av Socialstyrelsens föreskrift om ambulanssjukvård (SOSFS 

2009:10) som omfattar prehospital akutsjukvård. Socialstyrelsen har tillsynsansvaret för 

ambulansverksamheten. Ambulanssjukvården regleras av Hälso- och sjukvårdslagen, 

HSL (1982:763). Visionen är en vård på lika villkor och en god hälsa. Kravet på hälso- 

och sjukvården utifrån denna lag innefattar att vården ska vara av god kvalitet, vara lätt 

tillgänglig, bygga på respekt för patientens integritet samt främja goda kontakter mellan 

patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Ambulanshelikopter/ akutbil 

Ambulanshelikoptern kan snabbt nå personer med livshotande sjukdomar eller skador. 

Personalen är en del av intensivvårdsenheten och är ett team bestående av narkosläkare, 

specialistutbildad sjuksköterska med särskild utbildning i flygsäkerhet så kallad Hems 

Crew Member (HCM) och pilot. Respiratorvård, ultraljudsundersökning av hjärta och 

lungor och mer potenta läkemedel, är behandlingar som kan sättas in tidigare då det 

finns en läkare i teamet. Vid utryckning väljs det fordon som är lämpligast för 

uppdraget, akutbil eller helikopter. Avstånd till skadeplats, behov av att direkt 

transportera patienten till ett traumacenter är andra aspekter som det tas hänsyn till vid 

val av transportsätt (Landstinget i Värmland, 2015. 1.). I Tomazin et al. (2012) studie 

framkom det att räddningsuppdrag med ambulanshelikopter på landsbygden och i 

ogynnsamma och utmanande miljöer, kunde förkorta räddningsarbetet avsevärt, vilket 

ansågs öka möjlighet till överlevnad för svårt skadade eller sjuka patienter. 

Som ett komplement till vägambulanserna i länet i Mellansverige startades under hösten 

2014 en ambulanshelikopter/ akutbil upp sin verksamhet med tjänstgöring dygnet runt. 

Ambulanshelikoptern bemannas med pilot, HCM och narkosläkare. Akutbilen 

bemannas av narkosläkare och HCM. Den tjänstgörande helikopterläkaren fungerar 

även som ett bakre medicinskt stöd för ambulanspersonalen, då de kan rådgöra med 

läkaren dygnet runt. Införandet av helikopter/ akutbil medför att avancerad 

sjukvårdsbehandling kan startas upp i ett tidigt skede i den prehospitala miljön. Det 

innebär en förstärkning av vården utanför sjukhus och att patienterna snabbare kan 

komma till sjukhus i länet eller till särskilda specialistkliniker på andra sjukhus 

(Landstinget i Värmland, 2015. 2). 

Samverkan och teamarbete i ett prehospitalt kontext 

Samverkan innebär en målinriktad process för att gemensamt lösa en uppgift. Det är ett 

begrepp som definieras som den dialog som sker mellan olika aktörer och syftar till att 

aktörerna ska uppnå gemensamma mål (Nilsson & Kristiansson, 2015). 

http://www.liv.se/
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Begreppet team kan enkelt beskrivas som ”två eller flera personer som arbetar 

tillsammans” (Sandberg, 2006). Antalet medlemmar i ett team styrs av hur sammanhang 

och behov ser ut. Ett team kan ses som en social enhet, där det uppstår en interaktion 

mellan olika yrkesverksamma personer vars kompetens kompletterar varandra och som 

arbetar mot ett gemensamt mål (Sandberg, 2006). Samverkan i team inom hälso- och 

sjukvård innebär att olika kompetenser kompletterar varandra. Personcentrerad och 

patientsäker vård är det gemensamma målet (Svensk Sjuksköterskeförening och 

Svenska Läkaresällskapet, 2013). Teamet behöver tydliga mål, ha en god 

kommunikation och tydliga roller (Sandberg, 2006). Ett välfungerande team innebär att 

samarbete och kommunikation fungerar samt att teamet har kunskap och förståelse för 

varandras roller. Samarbete och strävan efter gemensamma mål innebär en säkrare vård 

för patienten (Wireklint Sundström, 2005; Weller et al, 2014). I ett team där flera olika 

yrkesgrupper ingår tillkommer ett behov av interprofessionell teamkompetens samt 

kunskap och respekt för de övriga professionerna kompetens. Yrkesgrupperna måste 

samarbeta för att tillgodose patienterna en säker och god vård. Arbeta i team är en av 

kärnkompetenserna inom vården som bör vara gemensam för alla vårdprofessoner 

(Svensk Sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet, 2013). Reeves et al. 

(2010) menar att interprofessionellt teamarbete är ett team med olika yrkesgrupper. 

Inom teamet har yrkesgruppen en gemensam teamidentitet, de samarbetar på ett 

integrerat sätt där man är ömsesidigt beroende av varandra för att lösa problem och ge 

god hälso- och sjukvård (Svensk Sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet, 

2013). Team inom vården blir ofta ineffektiva och forskning visar att en stor del av 

medicinska misstag kopplas till bristande teamarbete. När teamarbetet fungerar bra 

leder det till att personalen blir mindre stressade, de känner sig mer tillfreds på sin 

arbetsplats, de vill fortsätta jobba på sin arbetsplats och detta ökar patientsäkerheten och 

ökad tillfredsställelse bland patienter (West et al., 2013). 

Det finns en rutin för hur samverkan mellan enheterna ambulansverksamhet och 

ambulanshelikopter/ akutbil ska upprättas (Landstinget i Värmland, 2015. 3). Läkaren 

på helikoptern bedömer uppdraget och bestämmer om uppdraget accepteras eller inte. I 

samråd med HCM och pilot kan påbörjat uppdrag avbrytas om det inkommer larm med 

högre prioritet. Om uppdraget accepteras meddelas detta vidare till ambulansen via 

SOS-alarm. Vid gemensamma larm tas kontakt genom RAKEL (Radiokommunikation 

för effektiv ledning) mellan enheterna för att få mer information om patientens tillstånd, 

mötesplats etc. Ambulansen tar hand om patienten enligt gällande riktlinjer, inväntar 

inte ambulanshelikopter/akutbil. Om patientens situation tillåter tar ambulanspersonal 

kontakt med helikopterläkaren för statusrapportering av patienten. Helikopterns uppdrag 

kan avbrytas om ambulansbesättningen bedömer att det inte föreligger något behov av 

den medicinska kompetensen, beslutet ska alltid tas i samråd med läkaren. 

Informationen till läkaren ska vara tydlig och det ska meddelas om patienten är kritisk 

eller inte kritisk. Ambulanshelikoptern kan även larmas ut av ambulansbesättningen, 

vilket sker via SOS alarm. Bedömningen av uppdraget för vidare handläggning görs i 

samråd mellan helikopterläkare och ambulanspersonal (Landstinget i Värmland, 2015.  

3). 

Problemformulering 

För att kunna möta framtidens mångskiftande vårdbehov ställs allt högre krav på 

vårdpersonalens samverkansförmåga, att ha kunskap om vårdteamets olika 

http://www.liv.se/
http://www.liv.se/


9 

 

kompetenser. En fungerande teamsamverkan har för avsikt att bidra till en ökad 

patientsäkerhet inom vården. Inom ambulansen och helikoptern finns personal med 

olika medicinska kompetenser. Dessa kompetenser ska jobba som ett team mot ett 

gemensamt mål, personcentrerad och patientsäker vård. För att detta ska kunna uppnås 

krävs att teamet samarbetar, kommunicerar samt visar förståelse och respekt för 

varandras olika roller i teamet. I tidigare studier som behandlar interprofessionell 

samverkan framkommer att det finns vissa brister i kommunikationen och ledarskapet 

vilket inte alltid är friktionsfritt och kan leda till oförståelse och ofrämjande av 

patientsäkerheten. Att arbeta i ett team är en dynamisk process som kräver kunskap och 

medvetenhet om faktorer som kan påverka. Då ambulanshelikopterverksamheten var 

relativt ny i länet var det av intresse att undersöka och få en ökad förståelse för hur 

teamarbetet fungerade mellan enheterna prehospitalt.  

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka vad sjuksköterskor inom ambulansen och 

sjuksköterska/läkare från helikoptern/akutbilen upplevde kunde påverka teamarbetet i 

den prehospitala miljön. 
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METOD 

Design  

Syftet med studien var att undersöka vad sjuksköterskor inom ambulansen och 

sjuksköterska/läkare från helikoptern/akutbilen upplevde kunde påverka teamarbetet i 

den prehospitala miljön. Utifrån studiens syfte att undersöka upplevelser användes en 

kvalitativ deskriptiv metod med en induktiv ansats. Kvalitativ ansats är enligt Polit och 

Beck (2012) att föredra när upplevelser, förståelse och en helhetsbild av fenomen 

eftersträvas. Genom att använda en kvalitativ ansats görs tolkningarna av det 

observationsmaterial som samlats in genom intervjuer. Med induktiv ansats menas att 

de texter som analyseras är baserade på människors berättelser om sina upplevelser 

(Polit & Beck, 2012). Studien genomfördes som en intervjustudie. En kvalitativ 

innehållsanalys gjordes enligt Graneheim och Lundman (2004). Tolkningar av text i 

innehållsanalys kan göras på olika nivåer avseende djup och abstraktion. I den första 

tolkningsdelen av texten är det den manifesta analysen som är i fokus. Med manifest 

menas det verkligt synliga som texten innehåller, synliga mönster. Den andra 

tolkningsdelen av texten är den latenta analysen där det sker en djupare analys av texten 

(Henricson, 2013). 

Tillvägagångssätt  

Brev med information om studien skickades via mail till verksamhetschef för 

ambulansen i det aktuella länet i Mellansverige samt Förbundschef för 

Kommunalförbundet Svensk luftambulans med förfrågan om godkännande och tillstånd 

att genomföra studien (Bilaga 1 & 2). Efter skriftliga godkännande skickades även 

informationsbrev via mail till de åtta berörda ambulanscheferna i det aktuella länet i 

Mellansverige (Bilaga 4). Därefter skickades via mail förfrågan samt informationsbrev 

till de tio informanterna (Bilaga 3). Av de tio informanterna var det två som inte 

svarade, därför skickades ytterligare två förfrågningar ut för att uppfylla det önskade 

antalet informanter i studien. 

Undersökningsgrupp  

De informanter som inkluderades i studien var kvinnliga och manliga sjuksköterskor 

med grundutbildning och/eller specialistutbildning inom ambulanssjukvård med minst 1 

års erfarenhet samt sjuksköterska (HCM) och läkare från ambulanshelikoptern. Målet 

var att minst en informant från samtliga åtta ambulansstationer i det län i Mellansverige 

där studien genomfördes skulle delta samt sjuksköterska (HCM) och läkare från 

ambulanshelikopter. Totalt 10 stycken deltagare inkluderades, fem män och fem kvinnor 

och de hade varit verksamma i den kliniska prehospitala vården sedan hösten 2014, 

samt hade erfarenhet av teamarbete mellan ambulans och ambulanshelikopter. Den 

prehospitala erfarenheten hos informanterna varierade mellan 1-30 år. Deltagarna valdes 

ut genom ett avsiktligt strategiskt urval, vilket innebar att författarna valde ut 

informanter som hade mycket information att ge studien. Författarna valde tillsammans 

ut informanterna som skulle ingå i studien. Då författarna till studien är verksamma 

inom ambulansverksamheten fanns en bra kännedom om kollegor i länet vilket gjorde 

det enkelt att välja ut informanter. Därefter kontaktades informanterna via mail där de 

tillfrågades om ett deltagande i studien. Mailet innehöll ett informationsbrev där det 
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framgick vilket syfte studien hade, att de kunde avsluta sitt deltagande om de ville samt 

att det insamlade materialet hanterades konfidentiellt. Informanter skickade mail 

tillbaka med sitt svar. När informanterna medgett sitt deltagande kontaktades de via 

mail och/ eller telefon för att göra upp om dag tid och plats för intervju. 

Datainsamling  

Efter att informanterna godkänt sitt deltagande bestämdes tid och plats för intervjuerna. 

För att få svar på studiens syfte användes en kvalitativ intervju. Semistrukturerade 

intervjufrågor användes utifrån en intervjuguide (Bilaga 6). Dessa frågor användes vid 

två testintervjuer innan start för att testa frågornas relevans samt intervjuteknik. 

Intervjufrågorna upplevdes relevanta i relation till studiens syfte. Testintervjuerna har 

inte använts till det sammanlagda materialet då personerna som testintervjuades valde 

att inte delta i studien. Författarna delade upp intervjuerna och intervjuade fem stycken 

informanter var. Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats och i hemmiljö 

och de inleddes med en öppen fråga.  I sista frågan i varje intervju frågades 

informanterna om det fanns något att tillägga. Detta gav informanten ett tillfälle att 

reflektera över funderingar som hade dykt upp under tiden för intervjun (Kvale, 1997). 

Intervjuerna spelades in på författarnas iPhone, transkriberades och skrevs ned 

ordagrant. Tiden för intervjuerna varierade med medelvärde på 18 minuter (9-29 min).  

Dataanalys  

Det inspelade materialet lyssnades igenom flera gånger för att få en övergripande 

förståelse och känsla för helheten i innehållet, sedan transkriberades materialet 

ordagrant till text. Fem intervjuer vardera transkriberades och författarna delade med sig 

av materialet till varandra. Innehållet i texterna analyseras utifrån Graneheim och 

Lundmans kvalitativa innehållsanalys, en tolkningsprocess i flera steg (2004). Under 

analysen har hela tiden syftet till studien funnits i åtanke samt medvetenhet om 

förförståelsen. Förförståelse syftar på att vi kan och vet en hel del saker innan studier 

påbörjas (Henricson, 2013). Meningsbärande enheter som överensstämde med studiens 

syfte markerades och plockades ut ur texterna. De meningsbärande enheterna kortades 

ner till kondenserade enheter som därefter kodades. Koderna jämfördes beträffande 

likheter och skillnader och grupperades sedan i kategorier som var den manifesta delen 

av analysen. Enligt Graneheim & Lundman (2004) utgör kategorierna det manifesta 

innehållet i texterna, dvs. fokuseringen sker på det som en text verkligen säger och den 

latenta ansatsen utgörs av textens underliggande budskap.  Kategorierna jämfördes med 

varandra och en latent analys gjordes där olika kategorier bildade gemensamma teman. 

Forskningsetiska överväganden 

Studien utfördes i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer där 

fyra stycken huvudkrav finns representerade. För att möta informationskravet 

informerades informanterna om studien samt vad som förväntades av deltagandet. 

Informanterna upplystes om att det var frivilligt att medverka. Informationsbrev till 

informanterna (Bilaga 3) skickades ut innan intervju där syftet med studien beskrevs 

och att resultatet av studien kommer att presenteras i en D-uppsats vid Karlstad 

Universitet. Samtyckeskravet innebar att samtycke till medverkan inhämtades. 

Informanterna informerades om att de kunde avbryta sin medverkan i undersökningen 
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när som helst utan närmare förklaring. Om en informant skulle välja att avbryta 

intervjun så informerades det om att materialet som är insamlat före dess skulle komma 

att användas i studien. Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att det i studien inte 

framgår vilken individ/plats informationen kommer från. I resultatet presenteras 

uppgifter där det inte går att urskilja vilken information som kommer från vem. 

Uppgifterna om informanterna i studien, ljudfilerna samt allt övrigt material förvarades 

säkert hemma hos författarna under studiens gång. Materialet har hanterats anonymt för 

att skydda uppgifterna från utomstående. Studiens resultat kommer inte att användas till 

något annat än den aktuella forskningen. Nyttjandekravet har bejakats genom att 

studiens resultat endast utnyttjats till att besvara studiens syfte. 
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RESULTAT  

 

 

Figur 1. Beskrivning av resultatet presenterat som två stycken teman med underkatego-

rier. 

Ett dynamiskt teamarbete påverkas av tydliga roller och ett kontinuerligt för-

bättringsarbete 

De olika rollerna   

Informanterna i studien var sjuksköterskor från ambulansverksamheten, helikopterläka-

re och HCM. Rollerna påverkades och uppfattades på olika sätt och uppfattningen kring 

den egna rollen vid arbetet i team hade förändrats under tiden som helikopterverksam-

heten varit igång. Initialt upplevdes rollerna som otydliga och ett flertal av informanter-

na från ambulansverksamheten beskriver att de i början inte riktigt visste vad som för-

väntades av dem. Det framkom att rollerna hade blivit tydligare, att läkaren sågs som ett 

stöd vid vård av patienten och var en värdefull resurs. Med tiden hade den egna rollen 

blivit mer tydligt och även de olika rollerna på plats hos patienten. Det upplevdes en 

ökad ödmjukhet för varandras yrkesroller. 

”Svårt i början när de kom ut, de tog mycket plats, de visste väl inte 

sin roll heller alla gånger så att man kunde uppleva: Vart ska jag 

vara? Vad ska jag göra nu? Ska jag ställa mig här eller ska jag gå 

tillbaka ett steg?? Men det där tycker jag har hittat sina former lite 

grann nu” (Informant 3). 

Det framgick av materialet att helikopterpersonalen inte alltid var tydliga i sina roller 

och att upplevelsen av hur teamarbetet fungerade var beroende av vilken personal som 

arbetade tillsammans. Resultatet visade på att personkemin hade betydelse för teamar-

betet. Det fanns viss betydelse vilken personal som kom från både ambulans och heli-

kopter för hur det fortlöpande arbetet skulle fungera, det fungerade inte optimalt att ar-

beta tillsammans med alla.  
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” jag upplever att vi jobbar mot gemensamma mål, att vi vill det bästa 

för patienten på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt. De man 

inte riktigt funkar ihop med., det har väl mer med personkemi att göra 

och det får man försöka bortse ifrån” (Informant 6). 

 

Informanterna belyser även det faktum att helikopterläkarna arbetade på olika sätt, vissa 

läkare från helikoptern valde att observera situationen medan andra gav sig direkt in i 

vården av patienten. 

 

Delaktighet  

Informanterna upplevde det positivt att de fick vara med i vården av patienten tillsam-

mans med helikopterpersonalen och känna sig delaktiga. Ett flertal av informanterna 

uttryckte att de hade en tro att helikopterpersonalen skulle ta över mer och att ambu-

lansbesättningen skulle bli åsidosatta vid vården av patienterna. Den förförståelsen vi-

sade sig inte stämma när de väl samverkade med helikopterpersonalen. Det upplevdes 

betydelsefullt för den egna självkänslan att få stort ansvar kring arbetet med patienten 

och upplevelsen var att helikopterpersonalen stöttade och lyfte fram ambulanspersona-

len till att delta. 

 ”De ger oss ett stort ansvar på ett positivt sätt till att delta i jobbet 

kring patienten” (Informant 7). 

Det framkom att informanterna även hade upplevt sig vara mindre delaktiga. Det beto-

nades att den upplevelsen var personbunden och berodde mer på vilken personal som 

kom från ambulanshelikoptern och hur de valde att samarbeta. 

”Jag tycker att ibland så är det lite sådär att de, HCM och läkaren 

pratar lite vid sidan av, de involverar inte alla i sitt samtal” (Infor-

mant 8). 

 

Kvalitets och förbättringsarbete  

Flertalet av informanterna uttryckte behovet av mer kontinuerlig informationsutbyte och 

flertalet nämnde att det vore mycket positivt att få möjlighet att hospitera på varandras 

arbetsplatser. Det skulle öka förståelsen för varandras verksamheter och samtidigt mins-

ka irritationen som kan uppstå vid brist på information. Det tydliggörs i materialet att 

det skulle bidra till en positiv utveckling om helikopterläkarna kunde hospitera på am-

bulansen under en period för att få mer förståelse för vägambulansens verksamhet, am-

bulanspersonalens kunskaper och befogenheter. Kontinuerlig kontakt genom besök av 

helikopterpersonal ute på ambulansstationerna i länet sågs som en möjlighet till att dis-

kutera uppkomna situationer. Informanterna upplevde att det skulle vara lättare att dis-

kutera och relatera till olika situationer som kunde uppstå nu när verksamheten har varit 

igång under ca 1,5 år. I resultatet framkom att de flesta informanterna önskade mer ge-

mensamma övningar mellan verksamheterna för att optimera teamarbetet och för att öka 

förståelsen för varandras verksamhet. Övningar skulle även medföra att personal från de 
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båda verksamheterna skulle träffas socialt och då få tillfälle att lära känna varandra mer, 

vilket sågs som positivt.  

”Övningar är alltid bra och det ju så med övningar, att vi övar så lite 

som vi gör för att vi lever i så tighta organisationer och tighta ekono-

mier. Man har aldrig råd att göra övningar med friställd personal” 

(Informant 5). 

Majoriteten av informanterna i studien betonade att helikopterläkarna borde fått prehos-

pital utbildning innan helikopterverksamheten startades. Det framkom åsikter om att 

läkarna borde använda ambulanssjukvårdens rutiner då de kanske skiljs åt från helikop-

terns, för att undvika missförstånd och fel.   

”Det vore bra om de kunde anpassa sig lite mer efter våra rutiner så 

att om de påbörjar en behandling så ska ju den överensstämma med 

den behandling som jag sen ska fortsätta att ge” (Informant 8). 

 

Teamarbete och kommunikation mellan kompetenserna i teamet 

Nyttjande av kompetens 

Ett flertal av informanterna beskrev att i det optimala teamarbetet så ska de olika kom-

petenserna fokusera på det de är bäst på. Det upplevdes inte finnas någon anledning att 

läkarna skulle vara delaktiga vid immobilsering av patienter för det hade de ingen erfa-

renhet av. De kan istället ta ett steg tillbaka och observera situationen och se om patien-

ten är i behov av ex. smärtstillande inför förflyttning, då läkarna har mer kunskap om 

läkemedel. Läkaren har ju den högsta medicinska kompetensen och ska fungera som ett 

bakre stöd, stötta upp om de märker att ambulanspersonalens kunskaper inte räcker till. 

Informanter i studien betonade att de upplevt läkaren som en konsult och en värdefull 

medicinsk kompentens. 

”… när alla har sina roller och när läkaren är spjutspetsen i vården 

när det behövs och ambulansen ägnar sig åt det de är bra på och det 

är prestigelöst, framförallt. … släpper man bara prestigen lite så fun-

kar det väldigt bra” (Informant 2). 

Erfarenhet  

Informanterna upplevde att mer prehospital erfarenhet bidrar till en ökad trygghet och 

sjuksköterskorna känner sig då mer säkra i sin yrkesroll. Det upplevdes lättare att ta 

beslut om helikopterns kompetens behövdes och det framkom att erfarenheten medförde 

en ökad ödmjukhet inför arbetet som sjuksköterska i ambulans. Till en början berättar 

flera sjuksköterskor i ambulans att de upplevde viss frustration kring det faktum att he-

likopterläkaren saknade prehospital erfarenhet och detta upplevdes som en stor brist. 

Det framkom även att bristen på prehospital erfarenhet bland ny ambulanspersonal blev 

mer påtaglig vid teamarbetet. Osäkerhet bidrog till att ambulanspersonal tog ett steg 

tillbaka och lämnade över patientansvaret snabbare när helikopterbesättningen anlände 

till patienten, detta märktes tydligare vid samverkan med ny personal. Det betonades att 
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osäkerhet även upplevdes av erfaren personal. En prehospital erfarenhet var betydelse-

full dels ur ett patientperspektiv men även av stort värde för oerfaren personal i prehos-

pital miljö. Informanterna hade en tro till att samverkan med ambulanshelikopterns 

kommer bli lättare och upplevas mer naturlig med tiden. 

”…. läkaren köpte argumenten till slut. …. jag tänkte på patientens si-

tuation och den nya sjuksköterskan som satt bak i ambulansen” (In-

formant 1). 

Attityder 

Inledningsvis när ambulanshelikoptern startade upp sin verksamhet i länet upplevde 

helikopterpersonal ett motstånd från ambulanspersonal. Personal från båda verksamhe-

terna upplevde att det fanns en ”vi och dom” känsla men det framkommer i studien att 

ett flertal trodde att det skulle vara mer negativ inställning kring teamarbetet om HCM-

personalen inte hade haft någon prehospital erfarenhet. Det var tydligt att informanterna 

upplevde att de negativa attityderna har försvunnit mer och mer med tiden. Det framför-

des att det var viktigt att det var en tillåtande miljö då brist på prehospital erfarenhet har 

medfört frustration och irritation då det initialt upplevdes att helikoptern accepterade 

många larm som inte krävde dess kompetens. Det betonades av informanter att det är en 

läroprocess och att det är viktigt att vara prestigelös. 

”.... det är en läroprocess hela tiden, är man ödmjuk och prestigelös 

så blir det ju bra, det finns ingen anledning att bli irriterad. Det är ju 

meningen att vi ska jobba tillsammans och inte jobba emot varandra” 

(Informant 10). 

 

Kommunikation  

Majoriteten av informanterna upplevde att det var en rak och tydlig kommunikation, det 

var en öppen dialog vi. Men upplevelsen av kommunikationen varierade, ett flertal av 

informanterna betonade att den var personbunden. Upplevelsen bland majoriteten av 

informanterna var att läkarna hade blivit bättre på att förklara hur de upplevde situatio-

nen och vad de planerade för vidare vård av patienten. 

”De ställer mer frågor än vad som kanske egentligen är nödvändigt 

för att undvika missförstånd”. (Informant 4) 

Ett flertal av informanterna belyste vikten av feedback, den kunde bli mycket bättre 

både från ambulans och från helikopter. Det betonades att det var viktigt att ha en öppen 

och tydlig kommunikation, att våga reagera och säga ifrån när problem uppstod och det 

hade blivit brister i kommunikationen. 

”…. när vi kom in på akutrummet säger läkaren: Är alla här? Okej, 

då börjar jag rapportera. Jag kände mig lite överkörd på ett sätt. …. 

jag borde naturligtvis ha pratat med honom men det blev inget tillfälle 

då, sen har jag inte gjort det i efterhand heller”. (Informant 8) 
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Det framkom irritation bland ambulanspersonalen när de blev störda via telefon och/ 

eller RAKEL när ambulanspersonal var framme hos patient men inte helikoptern var 

det. Det upplevdes störa arbetet kring patienten och informanterna beskrev att de upp-

levde irritation när de blev avbrutna. Majoriteten av informanterna uttryckte frustration 

kring de tekniska förutsättningarna vid kommunikation via radio (RAKEL). Informan-

terna uttryckte att bristerna i kommunikationen påverkades till stor del av teknisk ut-

rustning som flertalet av informanterna betonade skapade frustration. En informant ut-

tryckte att ”det kan höras lite dåligt, det är ett jädra oväsen”, (Informant 9). Det var 

framförallt kommunikationen över radio vid start och landning. 
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DISKUSSION 

Sammanfattning 

Studiens syfte resulterade i två stycken teman med underkategorier. Resultatet påvisar 

att det har skett en utveckling sedan helikopter/akutbilens verksamhet startade för cirka 

ett år sedan. Initialt kände informanterna sig osäkra i sina roller, men med tiden som den 

prehospitala erfarenheten av teamarbetet ökat, upplevde informanterna att rollerna blivit 

tydligare. Det har utvecklats en ökad förståelse för varandras verksamheter. Informan-

terna kände en trygghet då kompetenserna i teamet kompletterar varandra samt att det 

finns en ytterst medicinsk kompetens med som ett bakre stöd och spetskompetens. De 

kände sig delaktiga i vården kring patienterna. För att kvalitetssäkra teamarbetet har 

informanterna önskemål om gemensamma övningar och hospitering hos varandra. Den 

verbala kommunikationen upplevdes i huvudsak bra men det fanns brister och då fram-

förallt kommunikationen via radio. I diskussionen diskuterades enbart de huvudfynd 

som identifierats i resultatet, resultatet diskuterades därför inte i sin helhet.  

Resultatdiskussion  

Enligt Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning ska en sjuksköterska genom sam-

verkan i team kunna medverka till en helhetssyn på patienten och ta tillvara på andras 

erfarenheter och kunskap. Sjuksköterskan ska motivera arbetslaget och utveckla arbets-

gruppen. International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor belyser 

viktiga punkter i sjuksköterskans arbete, bland annat är bra samarbete med övrig perso-

nal något som sjuksköterskan ska arbeta för.  

I denna studie framkom tydligt att ett flertal av informanter upplevde att de olika 

rollerna vid samverkan till en början var otydliga och informanterna belyste det faktum 

att läkare från helikopterverksamheten arbetade på olika sätt. Men det tydliggjordes 

även att rollerna blivit tydligare med tiden. Bajnok et al. (2012) menar att det krävs 

förståelse, kännedom för olika professioners roller och ansvarsområden för att ett team 

ska fungera optimalt. När det finns förståelse för varandras professioner framhävs 

styrkorna för ett positivt teamarbete. Även Sandberg (2006) skriver att det är av stor 

betydelse att man känner till sin yrkesroll och funktion. Det är viktigt att alla 

medlemmar i teamet har en förståelse för den aktuella situationen. I avhandlingen 

”Interprofessionella team i vården” av S. Kvarnström (2007) står det beskrivet att 

positiva upplevelser av arbetet i team är beroende av faktorer som tillgivenhet, trygghet, 

ömsesidig tillit, personkemi och gemensamt ansvarstagande. I denna studie framkom 

det att flera informanter upplevde att personkemin hade stor betydelse för hur 

teamarbetet och kommunikationen fungerade men att det var viktigt att ändå förbise det 

vid teamarbetet för att det prehospitala samarbetet skulle fungera. Informanterna 

betonade att helikopterläkarna arbetade olika och inte alltid är tydliga med vad de ville 

göra. 

I Världshälsoorganisationens (WHO) rapport ”Learning to work together for health” 

(1988) presenteras faktorer som kännetecknar ett bra team. Det är genom att visa re-

spekt gentemot varandra, inneha kunskap om varandras yrkesroller samt att gemensamt 

ansvara för att ge patienten den bästa tänkbara vården. I vår studies resultat belyste in-
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formanter vikten av att arbeta på ett prestigelöst och ödmjukt sätt för att uppnå det op-

timala teamarbetet. Det framkom att det fanns en attityd av vi-domkänsla till en början. 

Sandberg (2006) skriver att en teammedlem inte bidrar till varken något gynnsamt sam-

arbete eller resultat, genom att visa upp en kaxig attityd och förmedla en känsla av pre-

stige i sin yrkesroll. Atval et. al (2006) beskriver i deras studie att attityden gentemot 

varandra påverkar teamarbetet. Enligt Kvarnström (2008) beskriver att mm medlem-

marna i vårdteamet inte respekterar eller har förståelse för varandras olika roller i grup-

pen är det en bidragande orsak till konflikt och samarbetssvårigheter i vårdteamet.  

Sociologen Goffman (1959) visar med sina teorier att vi har många olika roller i våra liv 

och alla är en del av vårt jag, hur vi beter oss mot varandra. Vi kan inte ställa oss utanför 

vårt sociala sammanhang, utan vår identitet blir till i relation till andra. Vidare menar 

Goffman att när individer interagerar skaffar vi oss information om den andra. Roller 

existerar endast i förhållande till andra. Man blir sin roll i teamet i den sociala situatio-

nen som är. Teammedlemmarna i gott team agerar i samförstånd för att nå sitt mål. I 

denna studie uttrycker informanterna att de initialt upplevde en osäkerhet kring den 

egna rollen vid teamarbetet, en del uppgav att de tog ett steg tillbaka, framförallt när 

läkaren kom till platsen. Long et. al (2003) menar att hierarki försvårar teamarbetet och 

påverkar teamet negativt. Kvarnström (2008) skriver att om en medlem i vårdteamet går 

över gränsen till en kollegas professionella territorium så kan det skapas konflikter, vil-

ket kan ha en negativ påverkan på samarbetet. Tidigare studier har påvisat att den hie-

rarkiska ordningen i vårdteamet kan medföra att när vissa i yrkesgruppen hade en högre 

rang än andra, kunde det bli svårare för de andra individerna i teamet att känna sig vär-

defulla (Atval et al; Kvarnström, 2008; Long et al., 2003). 

Informanterna i denna studie framhöll att de upplevde sig delaktiga i vården kring 

patienten och att det stärkte informanternas självkänsla vilket även beskrivs i en tidigare 

studie gjord av Atval et al. (2006). 

I denna studie upplevde informanterna att i det optimala teamarbetet skulle de olika 

yrkesgrupperna med sina specifika kompetenser fokusera och ansvara för det de kunde 

bäst. Studiens resultat visade att läkarens professionella kompetens skulle tillvaratas 

som ett bakre medicinskt stöd, en konsult till de övriga teammedlemmar. Sandberg 

(2006) menar att teammedlemmar är mer eller mindre unika och har olika typer och 

grader av yrkeskunnande eller professionell kompetens.  

Sandberg (2006) skriver att det är av yttersta vikt att det finns en gemensam kompetens 

för alla som samverkar i teamet. Vilket innebär att medlemmarna i teamet ska ha god 

kunskap om det verksamhetsområdet man arbetar i samt kunna ta och ge i en öppen 

kommunikation. Till den gemensamma kompetensen hör också att teammedlemmarna 

välkomnar andra teammedlemmars kompetens och är aktivt stödjande vid utveckling av 

andras kompetens. Gemensam kompetens innebär att alla individer i ett team har en 

allmän kunskap om det område de arbetar inom, samt att de delar en gemensam 

värdegrund i arbetet. Bajnok et al. (2012) hävdar att om team genomgår gemensamma 

utbildningar ökar förståelsen för vad varje yrkeskategori kan tillföra patienten för att 

erbjuda den bästa vårdkvalitén. Team som utbildas tillsammans vid gemensamma 

utbildningar får en ökad känsla av yrkestillhörighet, ansvar och förståelse för kollegor. 

Vidare beskriver Bajnok et al (2012) att det medförde en förstärkt känsla av att tillhöra 

ett team och samhörighet. I denna studie framkom att läkarnas brist på prehospital 
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erfarenhet sågs som en svaghet, ett flertal av informanterna uttryckte att 

helikopterläkarna borde ha fått hospiterat på ambulansen i ett antal veckor innan de 

startade sin tjänst på helikoptern. Detta för att få en tydligare uppfattning om 

ambulanspersonalens rutiner, kunskaper och befogenheter.  

Det framkom även i denna studie att önskemål om kontinuerlig kontakt med tillfällen 

för gemensamma informationsutbyten vore önskvärt. Kommunikationen upplevdes av 

de flesta informanterna vara tydlig och öppen. Detta menar Apker et al. (2006) vara 

betydelsefullt för att skapa respekt och förtroende för sjuksköterskan. I denna studie 

framkom att feedback var viktig och att det finns förbättringspotential för att optimera 

teamarbetet mellan enheterna. Inom ambulanssjukvården kan varje arbetspass innebära 

nya konstellationer av individer vid teamarbete och vi befinner oss i varierade miljöer 

vilket innebär att det ställs mycket höga krav på flexibilitet, kompetens, personlig 

lämplighet, kommunikation och tydlighet. Sandberg (2006) betonar vikten av 

teammedlemmarnas respekt för varandra, rak och öppen kommunikation gentemot 

varandra, förmåga att lyssna samt ta sig tid att verkligen ta varandra på allvar både som 

människor och som professionella och kompetenta medarbetare i teamet. Om inte alla i 

teamet får tillgång till samma information så blir inte samarbetet effektivt, ett ojämnt 

informationsflöde hindrar samarbetet (Kvarnström, 2008). Informanterna i denna studie 

betonade att det oftast är kommunikation över radio som försvåras av yttre 

omständigheter som skapar frustration vilket kan bidrar till viss osäkerhet.  

Metoddiskussion        

Då avsikten med studien var att undersöka informanternas upplevelser av teamarbetet 

mellan ambulanspersonal och helikopterpersonal prehospitalt ansågs det att en kvalitativ 

deskriptiv intervjustudie med induktiv ansats var lämplig (Polit & Beck, 2012). Materia-

let analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Kvalitativ innehållsanalys är en lämplig metod för att tolka texter från 

utskrifter av intervjuer. Vid kvalitativ forskningsmetod används begrepp som giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet och trovärdighet. Giltigheten (intern validitet) stärks 

genom att exempel ges på hur analysprocessen gått till, samt genom att en medbedöma-

re används för granskning av koder och kategorier. Om samma resultat skulle uppnås 

om studien gjordes om på en liknande grupp igen har studien tillförlitlighet (reliabilitet). 

Generaliserbarhet- överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet är giltigt för 

andra grupper eller sammanhang (Polit & Beck, 2012). En fördel med den valda meto-

den var att informanterna hade möjlighet att svara utförligt och beskrivande. En enkät 

med öppna frågor kunde ha använts för att få svar på studiens syfte men det valdes att 

göra intervjuer då det bättre speglar informanternas upplevelser. Samtliga inblandade 

fick förfrågan att medverka samt information om studien via mail. Två informanter sva-

rade inte på mailet vilket innebar att ytterligare två förfrågningar skickades ut via mail. 

Det konstaterade att kontakter via mail kan dröja länge samt att dyrbar tid går förlorad, 

det blir en fördröjning i forskningsarbetet. Det bestämdes att informanterna skulle 

komma från samtliga (n=8) ambulansstationer i ett län i Mellansverige och ett avsiktligt 

strategiskt urval gjordes. En av ambulansstationerna exkluderas då de vid tidpunkt av 

studien inte drevs av det aktuella landstinget. Målet var att intervjua 10 informanter från 

ambulansen (n=8) och ambulanshelikopter (n=2). Målet uppfylldes och det stärker stu-

diens trovärdighet. Endast två informanter från helikopter på grund av organisationernas 

storlek i förhållande till varandra. Informanterna valdes ut av författarna för att inte re-
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sultatet skulle komma att påverkas av faktorer som kollegors/ chefers erfarenheter och 

inställning.  

En nackdel kan vara att antalet informanter inte var så stort. Kvale (1997) menar att 

intervjustudier inte är generaliserbara om det finns för få informanter. Studiens trovär-

dighet styrks eftersom informanterna har en varierande bakgrund, spridning mellan åld-

rar, kön, arbetslivserfarenhet och geografisk placering i länet, vilket enligt Graneheim & 

Lundman (2004) ökar möjligheten att få variationsrika berättelser. Informanterna kom 

från olika ambulansstationer i länet, vilket gav en stor spridning med ökad generaliser-

barhet och trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Informanterna bestod av lika 

många män och kvinnor vilket ökar trovärdigheten. 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer för att få en deskriptiv bild 

av informanternas upplevda erfarenheter. Frågorna med tillhörande följdfrågor samman-

ställdes i en intervjuguide. Polit & Beck (2012) menar att forskare som ska genomföra 

en kvalitativ studie med intervjuer bör ha erfarenhet av att göra intervjuer för att studi-

erna ska kunna värderas ha hög kvalitet. En nackdel är att erfarenhet av att genomföra 

intervjuer saknades och detta kan ha påverkat resultatet. På grund av oerfarenhet av att 

intervjua genomfördes testintervjuer vilket kan öka studiens trovärdighet. Provintervjuer 

ökar förmågan till att skapa ett tryggt samspel med informanten (Kvale, 1997). Intervju-

erna genomfördes var för sig vilket kan ses som en svaghet i denna studie. Om båda 

författarna deltagit i samtliga intervjuer kunde den ena fört anteckningar under tiden, 

vilket inte var möjligt eftersom informanten fick den ensamma intervjuarens fulla upp-

märksamhet och koncentration. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant, 

sedan delgavs materialet till varandra. 

All datainsamling och analys genomfördes först individuellt. Sedan lästes varandras 

analyser noggrant för att kontrollera och jämföra att samma meningsbärande enheter 

identifierats. En strukturerad kvalitativ innehållsanalys med manifest och latent tolkning 

enligt Graneheim och Lundman (2004) gjordes. De meningsbärande enheterna jämför-

des och överensstämde med koderna. Koderna jämfördes gällande likheter och skillna-

der och sattes sedan samman till kategorier. Efter det gjordes en djupare latent analys 

för att hitta det underliggande budskapet i texten. Genom detta arbete kunde två teman 

och sju kategorier hittas som överensstämde med syftet till studien. Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver att om det finns stora textmaterial kan det finnas mycket i 

texten som är underförstått, detta är en viktig aspekt då datamaterial ska analyseras. 

Förförståelse spelar roll och den kan vara svår att undvika då båda författarna själva är 

verksamma inom ambulansverksamheten och hade förståelse för informanterna. För att 

inte analysarbetet skulle påverkas av förförståelse har det transkriberade materialet hela 

tiden varit grunden, där analysarbetet utgått ifrån. Det är viktigt att texterna inte tolkas 

på något annat sätt än genom informanternas beskrivningar (Graneheim & Lundman, 

2004). Är metoden välbeskriven, där resultatet tillsammans med citat noggrant presente-

ras, ger det en större förutsättning för överförbarhet enligt Graneheim och Lundman 

(2004). I sökandet efter tidigare publicerat vetenskapligt material inom det valda områ-

det användes olika databaser på internet, PubMed, Cinahl och MEDLINE. Även tid-

skrifter och aktuell litteratur inom området har att bearbetas. 
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Klinisk betydelse 

Resultatet påvisar att det finns både positiva och negativa upplevelser som kan påverkar 

det prehospitala teamarbetet. Genom att få en djupare förståelse och belysa dessa upple-

velser ökar förutsättningarna att genomföra förändringar som kan optimera teamarbetet. 

Det framkom att informanterna önskade mer gemensamma övningar för att teamarbetet 

skulle bli mer effektivt, genom att belysa att ett flertal av medarbetarna i länet tyckte 

det kan det medföra att möjligheterna till det ökar. Både ambulanspersonal och helikop-

terpersonal önskade att helikopterläkarna skulle ha mer prehospital erfarenhet, vid fram-

tida rekryteringar av personal kan förhoppningsvis resultatet i vår studie vara ett under-

lag. 

 

Förslag på vidare forskning 

 Det vore intressant att genomföra en liknande studie vid ett län i Sverige där he-

likopterverksamheten har varit verksam under många år, då informanterna i vår 

studie upplever att teamarbetet har blivit bättre med tiden. 

 Genomföra en studie i det aktuella länet om 5-10 år för att jämföra upplevelser. 

  En kvantitativ studie på hur det prehospitala teamarbetet fungerar mellan verk-

samheterna där fler informanter kunde inkluderas. Är det liknande upplevelser 

som främjar det optimala teamarbetet eller andra? 

 

KONKLUSION 

Att utveckla teamarbete och samverkan i akutsjukvården kan bidra till en ökad 

patientsäkerhet. Genom att uppmärksamma brister ges möjlighet till förbättringar och 

påvisade styrkor kan alltid göras effektivare. Förbättringar kan medföra att teamet 

uppnår sin optimala funktion och patienten får bästa möjliga vård. Då helikopter- och 

ambulansverksamheten har ett nära samarbete i den akuta prehospitala vården idag, bör 

förutsättningarna för detta optimeras med samövningar och tid till hospitering. Bristerna 

i teamarbetet som framkommer i studien skulle då troligtvis kunna minimeras. En ökad 

förståelse för varandras arbetsmiljö skulle kunna medföra att personal upplever sig mer 

säker och trygg i sitt arbete i den prehospitala miljön. Det är av vikt att få en ökad 

förståelse för hur samarbetet fungerar och identifiera faktorer som kan vara till hinder 

för optimalt teamarbete. 
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Karlstad Universitet 

Fakultet för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Brev till XXX, Förbundschef för Kommunalförbundet Svensk luftambulans för 

godkännande av intervjustudie. 

Vi är två studenter vid Karlstad Universitet som studerar till specialistsjuksköterska 

inom ambulanssjukvård. I vårt examensarbete på magisternivå inom 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning ambulanssjukvård, har vi som syfte 

att undersöka hur sjuksköterskor inom ambulansen och sjuksköterska/läkare från 

helikoptern/akutbilen upplever teamarbetet i den prehospitala miljön. 

Härmed skickar vi en förfrågan om att få ditt godkännande att genomföra en 

intervjustudie med läkare och/eller sjuksköterska vid ambulanshelikoptern i XXX. Ett 

informationsbrev med förfrågan om godkännande att intervjua sjuksköterskor inom 

ambulansverksamheten i XXX kommer även att skickas till verksamhetschefen XXX. 

Studien kommer att genomföras som en kvalitativ intervjustudie där upplevelse av 

teamarbetet kommer att efterfrågas. De informanter som ska inkluderas är 

sjuksköterskor med grundutbildning och/eller specialistutbildning inom 

ambulanssjukvård samt sjuksköterska/läkare inom ambulanshelikoptern. Målet är att 

minst en informant från samtliga ambulansstationer i Mellansverige och sjuksköterska 

eller läkare från ambulanshelikopter ska vara inkluderade i studien. Deltagarna ska ha 

minst 1 års prehospital erfarenhet av teamarbete mellan ambulans och 

ambulanshelikopter. Totalt ska cirka 10 stycken deltagare inkluderas som ska ha varit 

verksamma i den kliniska prehospitala vården sedan hösten 2014, samt ha erfarenhet av 

teamarbete mellan ambulans och ambulanshelikopter. Författarna till studien väljer ut 

deltagarna. 

Intervjun beräknas ta ca 45 minuter och frågorna kommer att innebära att informanten 

uppmanas beskriva sina upplevelser av teamarbetet. Intervjun kommer att spelas in på 

band. Ingen obehörig utan endast författarna kommer ha tillgång till materialet. 

Deltagarna i studien kommer avidentifieras och deltagandet är frivilligt. 

Vänliga hälsningar: 

Anna Svensson    Ulrika Lövqvist 

E-post: anna.sandstrom@liv.se  E-post: ulrika.lovkvist@liv.se 

Tfn: 070-9460234    Tfn: 070-6655379

mailto:anna.sandstrom@liv.se
mailto:ulrika.lovqvist@liv.se
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Karlstad Universitet 

Fakultet för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Brev till XXX, Verksamhetschef för ambulanssjukvården i XXX för godkännande av 

intervjustudie. 

Vi är två studenter vid Karlstad Universitet som studerar till specialistsjuksköterska 

inom ambulanssjukvård. I vårt examensarbete på magisternivå inom 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning ambulanssjukvård, har vi som syfte 

att undersöka hur sjuksköterskor inom ambulansen och sjuksköterska/läkare från 

helikoptern/akutbilen upplever teamarbetet i den prehospitala miljön. 

Härmed skickar vi en förfrågan om att få ditt godkännande att genomföra en 

intervjustudie. De informanter som ska inkluderas är sjuksköterskor med 

grundutbildning och/eller specialistutbildning inom ambulanssjukvård samt 

sjuksköterska/läkare från helikoptern. Målet är att minst en informant från samtliga 

ambulansstationer i Mellansverige och sjuksköterska eller läkare från 

ambulanshelikopter ska vara inkluderade i studien. Totalt ska cirka 10 stycken deltagare 

inkluderas som ska ha varit verksamma i den kliniska prehospitala vården sedan hösten 

2014, samt ha erfarenhet av teamarbete mellan ambulans och ambulanshelikopter. 

Författarna till studien väljer ut deltagarna. Ett informationsbrev med förfrågan om 

godkännande att intervjua läkare och/eller sjuksköterska från ambulanshelikoptern 

kommer även att skickas till förbundschef för svensk luftambulans  XXX. 

Datainsamlingen kommer att bestå av individuella intervjuer med sjuksköterskor inom 

ambulans samt sjuksköterska och/eller läkare från helikopter/akutbil. Deltagarna ska ha 

minst 1 års prehospital erfarenhet av teamarbete mellan ambulans och 

ambulanshelikopter. Intervjun beräknas ta ca 45 minuter och frågorna kommer att 

innebära att informanterna
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uppmanas beskriva sina upplevelser av samarbetet. Intervjun kommer att spelas in på 

band. Ingen obehörig utan endast författarna kommer ha tillgång till materialet. 

Deltagarna i studien kommer att avidentifieras och deltagandet är frivilligt. 

Vänliga hälsningar: 

Anna Svensson    Ulrika Lövqvist 

E-post: anna.sandstrom@liv.se  E-post: ulrika.lovkvist@liv.se 

Tfn: 070-9460234    Tfn: 070-6655379

mailto:anna.sandstrom@liv.se
mailto:ulrika.lovqvist@liv.se
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Karlstads Universitet 

Fakultet för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Informationsbrev till informanterna. 

I slutet av sommaren 2014 startade ambulanshelikoptern/akutbilen upp sin verksamhet i 

XXX. Införandet av ambulanshelikopter/akutbil i Mellansverige innebär ett nära 

teamarbete med ambulansverksamheten.  

I vårt examensarbete på magisternivå inom Specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning ambulanssjukvård, har vi som syfte att undersöka hur sjuksköterskor inom 

ambulansen och sjuksköterska/läkare från helikoptern/akutbilen upplever teamarbetet i 

den prehospitala miljön. 

Studien kommer att genomföras som en kvalitativ intervjustudie där upplevelsen av 

teamarbetet kommer att efterfrågas. De informanter som ska inkluderas är 

sjuksköterskor med grundutbildning och/eller specialistutbildning inom 

ambulanssjukvård samt sjuksköterska/läkare inom ambulanshelikoptern. Målet är att 

minst en informant från samtliga ambulansstationer i XXX och sjuksköterska eller 

läkare från ambulanshelikopter ska vara inkluderade i studien. Totalt ska cirka 10 

stycken deltagare inkluderas som ska ha varit verksamma i den kliniska prehospitala 

vården sedan hösten 2014, samt ha erfarenhet av teamarbete mellan ambulans och 

ambulanshelikopter. Författarna till studien väljer ut deltagarna. 

Det är frivilligt att medverka i studien och i resultaten kommer det inte identifieras 

namn på informanten, vilken ambulansstation denne arbetar på och inte heller om 

deltagaren arbetar på helikoptern/akutbil eller ambulansen. Intervjuerna kommer att 

genomföras på informantens arbetsplats och/eller hemmiljö. Intervjun beräknas ta ca 45 

minuter och kommer att avslutas med att informanterna ges tillfälle att reflektera över 

eventuella funderingar som uppkommit under intervjun. Samtliga intervjuer kommer att 

spelas in, transkriberas och bearbetas av båda författarna. 

Vänliga hälsningar: 

Anna Svensson     Ulrika Lövqvist 

E-post:anna.sandstrom@liv.se      E-post:ulrika.lovkvist@liv.se  

Tfn.070-9460234     Tfn.070-6655379

mailto:anna.sandstrom@liv.se
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Karlstad Universitet 

Fakultet för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Brev till ambulanschef. 

I slutet av sommaren 2014 startade ambulanshelikoptern/akutbilen upp sin verksamhet i 

mellersta Sverige Införandet av ambulanshelikopter/akutbil i mellersta Sverige innebär 

ett nära teamarbete med ambulansverksamheten.  I vårt examensarbete på magisternivå 

inom Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning ambulanssjukvård, har vi som 

syfte att undersöka hur sjuksköterskor inom ambulansen och sjuksköterska/läkare från 

helikoptern/akutbilen upplever teamarbetet i den prehospitala miljön. 

Studien kommer att genomföras som en kvalitativ intervjustudie där upplevelse av 

teamarbetet kommer att efterfrågas. De informanter som ska inkluderas är 

sjuksköterskor med grundutbildning och/eller specialistutbildning inom 

ambulanssjukvård samt sjuksköterska/läkare inom ambulanshelikoptern. Målet är att 

minst en informant från samtliga ambulansstationer i mellersta Sverige och 

sjuksköterska eller läkare från ambulanshelikopter ska vara inkluderade i studien. 

Det är frivilligt att medverka i studien och i resultaten kommer det inte identifieras 

namn på informanten, vilken ambulansstation denne arbetar på och inte heller om 

deltagaren arbetar på helikoptern/akutbil eller ambulansen. 

Vänliga hälsningar: 

Anna Svensson    Ulrika Lövqvist 

E-post: anna.sandstrom@liv.se     E-post: ulrika.lovkvist@liv.se  

Tfn.070-9460234    Tfn.070-6655379

mailto:anna.sandstrom@liv.se
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TILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV EXAMENSARBETE 

……………………………………………………………………………………………

Studerandes namn, kurs 

…………………………………………………………………………………………… 

Studerandes namn, kurs 

……………………………………………………………………………….................... 

Ovanstående studerande vid, inom Omvårdnad, Karlstads universitet, erhåller tillstånd 

att genomföra examensarbetet benämnt: 

…………………………………………………………. 

vid klinik/enhet/motsvarande vid/i 

…………….…………………………………………… 

……………………………………………..................... 

Ort och datum 

…………………………………………………............ 

Verksamhetschef/motsvarande 
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Intervjufrågor 

Man 

Kvinna 

Yrkesverksamma år inom prehospital akutsjukvård: 

• Hur upplever du att teamarbetet/samarbetet mellan ambulansen och 

ambulanshelikoptern/akutbilen fungerar prehospitalt?  

• Varför tror du att du upplevde det så? 

- Kan du utveckla.. 

- Positiva upplevelser.. 

- Negativa upplevelser.. 

• Hur upplever du att kommunikationen mellan ambulansen och 

ambulanshelikoptern/ akutbilens personal fungerar?  

- Olika medicinska kompetenser som samverkar.. 

- Brister? Exempel.. 

- Bra? Exempel.. 

• Hur upplever du rollfördelningen? 

- Tydlig/Otydlig? 

- Har tidigare erfarenhet betydelse? (Erfarenhet av liknande situationer, min egen 

erfarenhet av samarbetet, ambulanshelikopterns personals erfarenhet av samarbete?) 

Tillfälle till övriga funderingar, frågor eller förtydligande som uppkommit under 

intervjun. 


