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Det var en kall vinternatt. Jag satt i släden på väg till någon sjuk, som väntade på läkarhjälp 

borta i en avlägsen skogsby. Ödsliga skogsvägar, mil efter mil. Natten var stilla, men hela 

himlavalvet var upplyst av ständigt rörliga norrskensflammor. Ett underbart vackert 

skådespel, en naturens lek. Det liksom sprakade i den tysta natten, men ändå hördes intet ljud, 

annat än hästpinglans klämtande och slädmedarnas knarr mot snön. Gästgivarhästen lunkar 

framåt, och tiden skred långsamt. Skulle jag komma fram i tid, eller skulle sjukdomen redan 

hava uträtta sitt värv?”    

            Gerhard Åberg, provinsialläkare 1938 

  



 
 

ABSTRAKT 
 

Bakgrund: Det är långa avstånd i Västerbottens inland och 11 av 14 ambulansstationer har 

genomsnittliga transportsträckor som överstiger 90 km per uppdrag. De avstånd som 

förekommer i glesbygd och tätortsnära landsbygd innebär långa framkörningstider till 

patienten och längre tid innan ankomst till närmsta vårdenhet eller sjukhus, än i tätort eller 

storstäder. Tidigare studier har visat att det var bättre med “ scoop and run” än “stay and play” 

om transporttiderna till närmsta akutsjukhus var korta. När det däremot var långa 

transporttider eller om det prehospitala arbetet utspelade sig i glesbygd och i tätortsnära 

landsbygd, fanns det behov av mer avancerad teknik i ambulansen och att de medicinska 

behandlingarna påbörjades. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa 

ambulanssjuksköterskors erfarenhet av att arbeta inom ambulanssjukvården i glesbygd och 

tätortsnära landsbygd. Metod: Studien bygger på semistrukturerade intervjuer, med 7 

ambulanssjuksköterskor som hade erfarenhet av ambulanssjukvård i minst 2 år i Västerbotten, 

södra Lappland, som analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen 

resulterade i 2 huvudkategorier; Ett stort ansvar och Resurser –en tillgång. Att arbeta i 

glesbygd och tätortsnära landsbygd var ett utmanande och kravfyllt arbete. Hjälp från övriga 

resurser som andra ambulanser och ambulanshelikopter fanns att tillgå, men många gånger 

var dessa resurser bristfälliga på grund av de långa avstånden och väderförhållanden. 

Slutsats: Sammanfattningsvis förefaller ambulanssjukvården i glesbygd och tätortsnära 

landsbygd som ett kravfyllt jobb med ett utökat ansvar. Emellanåt krävdes mycket planering 

kring patienten vad gällde logistik och samordning. Trots detta upplevdes arbetssituationen 

som tillfredställande och utvecklande. Med denna studie ses dock att det kan finnas anledning 

att forska vidare för att belysa eventuella skillnader att arbeta i storstad och glesbygd. En 

utveckling av den tekniska utrustningen vad gäller visuell teknik inom ambulanssjukvården 

kan också ses som behövligt. Ett förbättrat samarbete och fördjupning i ambulanssjukvård i 

glesbygd och tätortsnära landsbygd, tillsammans med glesbygdsmedicinskt centrum som finns 

i primärvården i Västerbotten och mellan jourläkare och läkare med högre medicinsk 

kompetens, skulle kunna leda till ytterligare kvalificerade bedömningar och adekvata åtgärder 

på ett ännu tidigare stadium. 
 

Nyckelord: Ambulanssjukvård, erfarenhet, glesbygd, kvalitativ metod, långa avstånd, 

prehospitalt arbete, Sverige, tätortsnära landsbygd 
  



 
 

Ambulance nurses experience of working in rural and near-urban rural areas 

 

ABSTRACT 
 

Background: Västerbottens interior and 11 of the 14 ambulance stations have average 

distances exceeding 90 km per mission. The distance that exists in rural areas and in near-

urban rural areas means long run-up times for the patients and even longer time before arrival 

to the nearest health care unit or hospital. There are long distances, especially in the Earlier 

studies has shown that it`s  better with the "scoop and run" than "stay and play" when the 

journey time to the nearest emergency hospital was short. However, when it was long 

transport times or if the prehospital work took place in rural areas and in near-urban rural 

areas, there was a need for more advanced technology in the ambulance and that the medical 

treatment will be started. Purpose: The aim of this study was to describe ambulance nurses 

experiences of working in the ambulance service in rural and near-urban rural areas. Method: 

Seven registered nurses with experience of having worked in the ambulance for at least 2 

years in Västerbotten in south Lapland were interviewed by qualitative research. The 

transcript was analyzed by using qualitative content analysis. Results: The analysis resulted in 

2 categories; A great responsibility and Resources- an asset. Working in rural and near-urban 

rural areas was a challenging job with a lot of solitary work. Help from other resources as 

other ambulances and ambulance helicopters were available, but many times were these 

resources inadequate because of the long distances and weather conditions. Conclusion: In 

conclusion, it seems that the ambulance service in rural and near-urban rural areas was a 

requirement filled job with great responsibility and occasionally a lot of planning around 

patient, concerning the logistics and coordination. Despite this perceived was working at a 

satisfactory level and fulfilling. However, the result of this study shows that there might be 

reason to dig deeper to develop investigate further in order to highlight any differences to 

work in big cities and rural areas. A development of the technical equipment in terms of 

visual technology for the ambulance service can also may need to be procured. Improved 

cooperation and specialization in emergency medical services in rural and near-urban rural 

areas, together with the rural medical center, in the primary care, Västerbotten, and between 

emergency physicians and physicians with higher medical expertise, could lead to more 

qualified assessments and appropriate action at an even earlier stage. 
 

Keywords: Ambulance care, experience, rural area, qualitative approach, long distance, 

prehospital care, Sweden, near-urban rural area 
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Inledning 

Intresset för valt ämne har kommit an när båda författarna är verksamma inom 

ambulanssjukvården i Västerbottens inland, som består av glesbygd och tätortsnära 

landsbygd. Rural medicine eller glesbygdsmedicin är internationellt ett mycket levande 

begrepp och i många länder finns akademisk inriktning mot ämnet. I Sverige är ämnet dock 

aldrig riktigt definierat (Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Jämtlands 

läns landsting och Landstinget Västernorrland, 2014). 

Det finns få svenska studier som belyser ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att arbeta i 

glesbygd och tätortsnära landsbygd. Genom att ta del av ambulanssjuksköterskans 

erfarenheter kan man uppnå en ökad förståelse av deras arbete och hur de upplever sin 

arbetssituation i glesbygd och tätortsnära landsbygd. 

 

1. Bakgrund 

Ambulanssjukvården i Sverige 

 

Ambulanssjukvården har genomgått en omfattande utveckling de senaste åren. Från att ha 

varit en ren transportorganisation har den utvecklats till en rullande sjukvårdsinrättning med 

möjligheter till avancerade bedömningar, undersöknings- och behandlingsmetoder. Den 

medicinsktekniska utvecklingen har lett till att den prehospitala akutsjukvården blivit en 

viktig första länk i omvårdnadskedjan (Suserud, 2005). Det är landstinget som ansvarar för att 

det inom upptagningsområdet finns en ändamålsenlig organisation för transport av sjuka 

patienter, vars tillstånd kräver till exempel ambulanser och ambulanshelikoptrar. De regler 

som enligt Hälso- och sjukvårdslagen gäller för vanlig sjukvård gäller även för 

ambulanssjukvården (SOSFS 2009:10). Ambulanssjukvården ska vara av god kvalitet och 

tillgodose patientens trygghet i vård och behandling. Den ska vara lättillgänglig, respektera 

patientens självbestämmande och integritet samt främja goda kontakter mellan patient och 

vårdare. (Poljak, Tveith och Ragneskog, 2006). 

 

Ambulanssjukvården i Västerbotten 

Västerbotten är ett glesbefolkat län med 5 invånare per km
2
 (SCB, 2014). I Västerbotten finns 

14 ambulansstationer där de flesta har en dygnsbil, med undantag för Umeå som har 2 

dygnsbilar och 1 dagbil, Skellefteå 3 dygnsbilar och 1 dagbil samt Lycksele med 1 dygnsbil 

och 1 dagbil. I Åsele är ambulansen ersatt med en akutbil sedan 2012. Det är långa avstånd 



2 
 

framförallt i Västerbottens inland och av dessa 14 ambulansstationer har 11 en genomsnittlig 

transportsträcka som överstiger 90 km per uppdrag (Västerbottens läns landsting). 

Västerbottens län är landets näst största län och omfattar mer än en åttondel av Sveriges totala 

landareal (Länsstyrelsen, 2011). De avstånd som förekommer i glesbygd innebär långa 

framkörningstider till patienten och längre tid innan ankomst till närmsta vårdenhet eller 

sjukhus. Över 260 000 personer i glesbygder och tätortsnära landsbygder i Sverige, kan få 

vänta på ambulans över 20 minuter och ca 50 000 får vänta mer än en 30 minuter (tidigare 

Glesbygdsverket, 2007). Trots dessa avstånd och skillnader i tid skall det inte finnas skillnad i 

kvalitet av vården när ambulanssjukvården bedrivs i glesbygd eller tätortsnära landsbygd. Det 

kan dock ses som att ambulanssjuksköterskan inom ambulanssjukvården i glesbygd och 

tätortsnära landsbygd är mer utelämnade och utsätts för högre krav i jämförelse med de som 

jobbar inom ambulanssjukvård med korta avstånd till närmsta vårdenhet eller sjukhus. 

 

Allt fler undersökningar, bedömningar och behandlingar kan idag påbörjas redan i 

ambulansen. I Smith och Conns (2009) studie sågs det vara bättre med “ scoop and run” än 

“stay and play” om transporttiderna till närmsta akutsjukhus var korta. Om det däremot var 

långa transporttider eller om det prehospitala arbetet utspelade sig i glesbygd fanns det behov 

av mer avancerad teknik i ambulansen. Tiden mellan skada och definitiv behandling är en 

kritisk faktor. Patientens chanser till överlevande minskar om kontroll av blödning och 

återställande av cirkulation inte görs inom en timme (Prehospital Trauma Life Support 

(PHTLS) 2011, 110). Vidare har Leeuwenberg och Hall (2015) skrivit att tiden från ett trauma 

till första räddande insats var av betydelse för att överleva och att dödligheten vid trauma var 

4 gånger större i landsbygd än i storstad. Det tidigare Glesbygdsverket (2007) påvisade att när 

det gäller olika typer av olyckor som kräver sjukhusvård var befolkningen i 

glesbygdskommuner överrepresenterad men att tillgängligheten till vård spelar naturligtvis 

också in vid akut sjukdom som hjärtinfarkt med hotande hjärtstillestånd. Även hos patienter 

med medicinska åkommor kan det skilja sig i handläggning i glesbygd och stad. Vid 

medicinska behandlingar för patienter med hjärtinfarkt på landsbygd, visade Tedstone et al 

(2006) studie att det fanns fördelar med trombolys prehospitalt. Dock skulle besluten om 

trombolys göras i samråd med läkare på sjukhusen. Detta ställde höga krav på god medicinsk 

kompetens hos ambulanssjuksköterskorna. 

 

Vid sökanden efter studier som belyser vilka erfarenheter ambulanssjuksköterskan har av 

arbete i ambulanssjukvården i glesbygd och tätortsnära landsbygd, fanns få studier 
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publicerade. Författarna ville belysa ambulanssjukköterskans erfarenhet av arbete i glesbygd 

och tätortsnära landsbygd, när det saknas kunskap i detta ämne. 

 

Extra resurser inom ambulanssjukvården  

Hälso- och sjukvårdens förändrade struktur har medfört att antalet akutsjukhus med tillgång 

till intensivvård och omedelbar operation har blivit färre, vilket i sin tur inneburit ökade 

transportavstånd för ambulanssjukvården. För att hjälpa till vid akuta sjukdoms- och 

olycksfall, i synnerhet i glesbygd, har ett stort antal kommuner tecknat avtal med Landstinget 

om så kallade IVPA-uppdrag, “i väntan på ambulans”, för räddningstjänsten (Suserud och 

Svensson, 2009). Denna typ av insats från räddningstjänsten nyttjades år 2002 av 68 

kommuner i Sverige. Generellt gäller att räddningstjänstpersonalen bidrar med första hjälpen 

innan ambulansen kommer fram (Glesbygdsverket, 2007). Det förekommer fall då 

räddningstjänsten har kortare insatstider än ambulansen och SOS Alarm kan då larma ut dem 

samtidigt som ambulansen. Således rycker räddningstjänsten ut samtidigt som ambulansen för 

att olycksdrabbade ska få första hjälpen vård så tidigt som möjligt. Larmoperatören larmar ut 

en IVPA-resurs om den förväntade ambulansresursen inte når patienten inom en viss tid. De 

som utför dessa insatser har oftast delegerats att administrera syrgas och hantera en 

defibrillator (Suserud och Svensson, 2009). Ambulanshelikoptern med bemanning av högre 

medicinsk personal, innebär ett viktigt komplement till de vägburna ambulanstransporterna 

(Suserud och Svensson, 2009) i glesbygd och tätortsnära landsbygd. Den innebär även snabba 

insatser i otillgängliga områden och vid akuta tillstånd kan mer avancerad 

sjukvårdsbehandling ges direkt på plats. Ambulanshelikoptern i Västerbottens län är är 

stationerad i Lycksele. Den är i tjänst dygnet runt årets alla dagar och är i luften i genomsnitt 

sex minuter efter larm (Västerbottens läns landsting, 2008). Ytterligare en resurs som finns att 

tillgå är ambulansflyget. Flygteamet består av en specialistläkare och specialistsjuksköterska 

inom anestesi- och intensivvård. Ambulansflyget har jour dygnet runt, årets alla dagar. Från 

det att beställningen är gjord är teamet på väg inom en timme för att utföra uppdraget. När en 

patient ska transporteras längre än ca 20 mil är ambulansflyg oftast både skonsammare, 

smidigare, snabbare och billigare än vägambulans. Ambulansflyget organiseras med hjälp av 

SOS-alarm (Västerbottens läns landsting, 2014). 

 

Ambulanssjuksköterskans roll 

Ambulanssjuksköterskan behöver en bred kunskapsbas och färdigheter för att tillämpa eller 

anpassa sig till vården av patienter i olika miljöer. Den specialistutbildade 
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ambulanssjuksköterskan medverkar till att patienten får rätt vårdnivå via samverkan med 

kommunal vård, primärvård och specialistvård. Ambulanssjukvården bedrivs även i samröre 

med tvärprofessionella vård- och räddningsteam, som i en trygg och säker miljö uppnår 

största möjliga patientnytta. Med detta menas att ambulanssjuksköterskan har den kompetens 

som en personcentrerad, evidensbaserad, jämlik och tillgänglig ambulanssjukvård fordrar 

(Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor [RAS] och Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 

2012). När ambulanssjuksköterskor möter en patient i hemmet eller på en olycksplats, måste 

de samla in information och vara öppen för all information från och om patienten. Uppgifter 

om patienten bör leda till en bedömning och ett beslut om vad som bör göras härnäst. 

Ambulanssjuksköterskan måste förlita sig på sin erfarenhet för att finna patienternas behov, 

vilka kan vara komplexa under vissa omständigheter. Ambulanssjuksköterskor är den enda 

professionen med medicinskt ansvar i arbetet med patienten. Att möta någons behov i deras 

hem eller på en olycksplats är en helt annan situation än det högteknologiska området, till 

exempel på en intensivvårdsavdelning där det finns back-up av läkare och andra 

sjuksköterskor (Suserud, 2005). 

 

Problemformulering 

Med stigande kompetens i ambulanssjukvården kommer det prehospitala omhändertagandet i 

framtiden att bli mer individualiserat beroende på den skadades faktiska behov. I vissa fall 

kommer ”load-and-go” att vara en optimal behandling, i andra kommer ”stay-and play” 

principen vara det som ger den skadade bäst chans till överlevnad och rehabilitering. Inom 

ambulanssjukvården i glesbygd och tätortsnära landsbygd förekommer långa avstånd till 

vårdinstanser och högre medicinsk kompetens. I och med dessa avstånd kan det som anses 

vara optimalt vård och behandling för patienterna vara svåra att följa för 

ambulanssjuksköterskan. Vi ställer oss därför frågan, vilka erfarenheter har 

ambulanssjuksköterskor av att arbeta i glesbygd och i tätortsnära landsbygd? 

 

2. Syfte 

Syftet med denna studie var att belysa ambulanssjuksköterskors erfarenhet av att arbeta inom 

ambulanssjukvården i glesbygd och tätortsnära landsbygd. 

  



5 
 

3. Metod 

Studien genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod som enligt Malterud (2001) ger en 

systematisk insamling och tolkning av textmaterial, som härrör från intervjuer och används 

för att få fram betydelsen av sociala fenomen som upplevs av individerna själva i deras 

naturliga sammanhang. I dessa intervjuer återgav intervjupersonerna fritt sina erfarenheter och 

upplevelser av det fenomen som studerades (Granskär och Höglund-Nielsen, 2008). Syftet 

med denna modell av intervjuer var att få ambulanssjuksköterskorna att dela med sig av sin 

verklighet och berätta så mycket som möjligt utan att de skulle styras av författarna. 

Författarna har utformat studien utifrån Journal of Advanced Nursing (Watson, 2015).  

Definition av glesbygd och tätortsnära landsbygd i Sverige 

Det finns ingen allmän vedertagen definition om vad som är glesbygd men enligt det som 

tidigare kallades Glesbygdsverket, (2007) är ett glesbygdsområde när restid är längre än 45 

minuter med bil till närmsta tätort med mer än 3000 invånare samt öar utan fast 

landförbindelse och till gles landsbygd räknas kommuner som har en befolkning som är 

mindre än fem invånare per km
2
 (Jordbruksverket, 2015). Områden som finns inom 5 till 45 

minuters bilresa från tätorter med fler än 3000 invånare kallas tätortsnära landsbygder. Till 

landsbygd räknas kommuner som har en befolkningstäthet av minst fem invånare per km
2
 

(Jordbruksverket, 2015). Tätorter är orter som har fler än 3000 invånare. Till tätorter räknas 

även områden inom 5 minuters bilresa från tätorten. Glesbygd och landsbygd förekommer i 

Mellansverige och i norra delar av landet. Ca 24 % av Sveriges befolkning är boende i 

glesbygd och landsbygd. Det förkommer även glesbygd i södra Sverige men inte i samma 

utsträckning (tidigare Glesbygdsverket, 2007). 

Definition av ambulanssjukvård 

Definitionen av ambulanssjukvård är enligt Socialstyrelsen (2009) ”hälso- och sjukvård som 

utförs av hälso- och sjukvårdspersonal i eller i anslutning till ambulans”. Vidare står det att 

det åligger varje landsting att ansvara för att ambulanspersonal har den kompetens som krävs 

för att kunna utföra prehospital sjukvård och att sörja för att det finns legitimerad 

sjukvårdspersonal som får administrera läkemedel i varje ambulans. 

3.1 Urval 

Intervjupersonerna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalet i studien 

innebar att ambulanssjuksköterskorna i denna studie var verksamma på, för författarna, 
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närliggande ambulansstationer i Västerbottens inland, södra Lappland. Urvalet bestod av 

ambulanssjuksköterskor som var aktiva inom ambulanssjukvården i glesbygd eller tätortsnära 

landsbygd och hade minst 10 mil till närmsta sjukhus i Västerbotten. Inklusionskriterier var 

ambulanssjuksköterskor med erfarenhet av att arbeta i ambulanssjukvård i glesbygd eller 

tätortsnära landsbygd i minst 2 år. Exklusionskriterier var nyanställda eller nyutexaminerade 

sjuksköterskor. Tio ambulanssjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna blev 

tillfrågade. Två av dessa återkom inte med något svar och föll bort från studien och en tackade 

nej till att medverka. Antalet som uppfyllde inklusionskriterierna och intervjuades var 7 

stycken. Av de intervjuade var 4 kvinnor och 3 män. Deras ålder varierade mellan 24-59 år. 

De intervjuade hade varierad utbildning; grundutbildad sjuksköterska, vidareutbildning inom 

ambulanssjukvård och anestesivård samt vissa kurser inom vidareutbildning såsom 

barnsjuksköterska eller nyligen påbörjat en vidareutbildning inom ambulanssjukvård och 

intensivsjukvård. Sedan tidigare hade de jobbat inom olika områden inom sjukvården, 

exempelvis geriatrik, ortopedi, onkologi, kirurgi, medicin, barnavdelning, på sjukstugor och 

äldreboende. De hade arbetat varierad längd inom ambulanssjukvården, från 2 till 16 år. I 

studien har vi valt att benämna alla deltagare som ambulanssjuksköterskor eftersom alla 

arbetar i ambulanssjukvården. 

 

3.2 Datainsamling 

Inför intervjuerna förberedde författarna intervjufrågorna tillsammans. Frågorna var 

kategoriserade i olika teman för att underlätta analysen framöver. Studien genomfördes med 

kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor för att få svar på frågeställningar som 

besvarade sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta i ambulanssjukvården i glesbygd och 

tätortsnära landsbygd. Frågorna var öppna med möjlighet för ambulanssjuksköterskorna att 

kunna berätta och beskriva mycket av sin erfarenhet. Författarna genomförde 7 intervjuer 

sammanlagt. Vid kvalitativa studier bör antalet informanter vara av ett mindre antal när det 

studiematerial som samlats in ofta kräver mycket tid (Polit och Beck, 2012). Författarna 

diskuterade i förväg om vilka förväntningar på resultatet och vilka förkunskaper de hade. 

Genom detta gavs författarna möjlighet att ha ett öppet förhållningssätt till 

intervjupersonernas berättelse (Henricson och Billhult, 2012). 

Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor genomfördes under december 2015. 

Ambulanssjuksköterskorna fick bestämma platsen för intervjun och om det skulle ske med 

fysisk kontakt eller via telefonen. Om platsen för intervjun var fysisk var det viktigt att det 
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fanns möjlighet att kunna utföra intervjuerna i en lugn och tyst miljö. Bakgrundinformationen 

som samlades in var informanternas kön, ålder, när de avslutade sin sjuksköterskeutbildning, 

om de hade någon vidareutbildning och om de hade någon erfarenhet av mer än akutsjukvård 

som sjuksköterska. Därefter ställdes övriga frågor enligt frågeformuläret (bilaga 1). 

Intervjuerna spelades in med hjälp av inspelningsprogram på mobiltelefon antingen genom 

fysisk kontakt eller kontakt via telefonen. Intervjuerna tog mellan 25 till 60 minuter. 

3.3 Forskningsetik 

Författarna skickade ut informationsbrev (bilaga 2) via mail till verksamhetschefer inom 

ambulanssjukvården i Västerbottens inland, södra Lappland, för att få ett godkännande att 

kontakta deras anställda. Efter godkännandet skickades informationsbrev till personer som 

uppfyllde inklusionskriterierna för studien (bilaga 3). I dessa brev klargjorde författarna att 

deltagandet skulle ske konfidentiellt genom att inga personer, arbetsplatser eller orter skulle 

komma att namnges. Författarna informerade ambulanssjuksköterskorna att de hade möjlighet 

att avsluta intervjun precis när de ville utan att behöva förklara orsaken. Information gavs 

även om att det bara var författare och dess handledare som tog del av grundmaterialet till 

studie (Etikprövningsnämden, 2013). Under bearbetningen av intervjumaterialet kodades 

varje intervjuperson med en bokstav och siffra. Detta för att ytterligare stärka 

konfidentialiteten, integriteten och sekretessen med hänsyn till de etiska riktlinjer som fanns 

framställda i Helsingfors deklarationen (World Medical Association, 2015). 

3.4 Analys 

Författarna använde sig av en kvalitativ innehållsanalys. Med denna analysmetod 

kategoriseras intervjumaterialet i huvud- och underkategorier (Granskär och Höglund-

Nielsen, 2008). Genom att fokusera på kvalitativ innehållsanalys kan en beskrivning av 

variationer ske genom att identifiera skillnader och olikheter i textinnehållet (Granskär och 

Höglund, 2008). Författarna träffades via virtuella mötesplatser och fysiska möten vid 

tillfällen för att diskutera arbetes gång. Inför analysen lästes det transkriberade 

intervjumaterialet igenom ett flertal gånger av författarna för att få ett helhetsperspektiv över 

innehållet. Arbetet med intervjuerna delades upp mellan författarna för att identifiera 

meningsenheter som svarade på syftet med studien. Enligt Malterud (2001) bör författarna 

under analysen, ha fördjupade kunskaper i studiematerialet, så att de har kännedom om 

innehållet i de framkomna uppgifterna och vad det betyder samt att de har möjlighet att ta 

reda på vad i materialet som är relevant när frågeställningen besvaras. Svaren som författarna 
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fick fram diskuterades gentemot litteratur och vetenskapliga artiklar som fanns inom ämnet. 

Det transkriberade materialet bröts ned i meningsbärande enheter. Dessa meningsenheter 

kondenserades till kortare meningar för att sedan abstraheras till en kod (Tabell 1). Koder med 

liknande innehåll sammanfördes till två huvudkategorier (Graneheim och Lundman, 2004); 

Ett stort ansvar och Resurser- en tillgång. 

Tabell 1. Exempel på analysförfarande 

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkatego

ri 

Huvudkategori 

#M3 när det är mer än en patient 

inblandad, då är man hemskt 
otillräcklig. 

När det är mer än en patient då är 

man otillräcklig. 
Ensamhet Utsatthet Ett stort ansvar 

#1 Det är långt till sjukhuset. Det är långt till sjukhus. Långa 

avstånd till 

resurser 

Utsatthet Ett stort ansvar 

#3 Vi vet att vi är själv och nästa resurs 
är långt bort. 

Nästa resurs är långt borta. Långa 
avstånd till 

resurser 

Utsatthet Ett stort ansvar 

#2 Tänker ju att det ställer ju betydligt 

högre krav på oss som sjuksköterskor i 
glesbygden. 

Det ställer ju betydligt högre krav 

på oss. 
Kravfyllt 

arbete 

Kravfylldhet Ett stort ansvar 

#4 Det blev ett larm till polisen men det 

fanns ingen polispatrull i närheten så då 

skickades ambulansen istället. 

Fanns ingen pols i närheten så då 

skickades ambulansen istället. 
Utföra andras 

uppgifter 

Kravfylldhet Ett stort ansvar 

#5 Att vi blir skickade i stället för 
polisen för att det inte finns 

polispatruller. 

Vi blir skickade istället för polisen. Utföra andras 
uppgifter 

Kravfylldhet Ett stort ansvar  

#3 Ja, exempelvis att det kommer en 

annan ambulans från en annan ort. Det 
har ju hänt. 

Det kommer en annan ambulans 

från en annan ort. 
Gemensamt 

arbete 

Samarbete Resurser -en 

tillgång 

#4 Man fick ta dit brandkillarna för att 

överhuvudtaget få ner patienten. 
Fick ta dit brandkillarna för att 

överhuvudtaget få ner patienten. 
Fler resurser Samordning Resurser -en 

tillgång 

#M2 antigen ringer man ju då doktorn 

på sjukstugan och rådfrågar eller också 
kan man ju ringa helikopterläkaren 

också och rådfråga. 

Antingen ringer man doktorn på 

sjukstugan och rådfrågar eller så 
ringer man helikopterläkaren och 

rådfrågar. 

Gemensamt 

arbete 

Samarbete Resurser -en 

tillgång 

 

4. Resultat 

Utifrån analysen kom författarna fram till 2 huvudkategorier som formulerade den 

underliggande meningen i 7 underkategorier (Tabell 2). De arbetsrelaterade erfarenheter som 

framkom i studien skiljde sig mellan hur lång erfarenhet ambulanssjuksköterskorna hade inom 

ambulanssjukvården. Dock kunde författarna se att utsatthet, kravfylldhet och tidskrävande 

var återkommande ämnen. Lokalkännedom, teknik och utrustning var andra återkommande 
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ämnen där samarbete och samordning med vårdinstanser och högre medicinsk kompetens 

också inföll.  

Tabell 2. Erhållna huvud- och underkategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Ett stort ansvar 

I studien framkom att ambulanssjuksköterskorna beskrev sig själva som en komplett resurs av 

hela vårdkedjan. Att arbeta som ambulanssjuksköterska medförde ett stort ansvar vilket 

krävde teoretiska såväl som praktiska kunskaper inom flera områden. Arbetet var kravfyllt när 

de fick utföra andra professioners uppdrag och känslan av utsatthet kunde infinna sig under de 

långa transporterna som var tidskrävande. Några ambulanssjuksköterskor kände att 

erfarenheten styrkts och att känslan av oerfarenhet infann sig främst när de var nya och 

oerfaren, medan andra ansåg att de hade nytta av att jobba på exempelvis en sjukstuga innan 

de började inom ambulanssjukvården. 

4.1.1 Utsatthet 

Ambulanssjuksköterskorna berättade att de kunde känna utsatthet när de ofta hade långa 

framkörningstider relaterat till avstånden till de olika vårdinstanserna. Beroende på vilken 

patientkategori kunde de åka till närmsta vårdinstans med tjänstgörande jourläkare eller till en 

högre vårdinstans. Innan ambulanssjuksköterskorna anlände till första vårdinstansen, skulle de 

vårda patienten en längre stund. I dessa stunder kunde ibland känslan av utsatthet infinna sig, 

främst när patienten var kritiskt sjuk eller skadad och ambulanssjuksköterskan var tvungen att 

utöva avancerad sjukvård som stödventilering eller administration av flera läkemedel. 

Huvudkategori Underkategori 

Ett stort ansvar Utsatthet 

 Kravfylldhet 

  Tidskrävande 

Resurser – en tillgång Lokalkännedom 

Teknik och utrustning 

Samarbete 

Samordning 
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“Ja men alltså... att just det här att du vårdar en patient väldigt länge och du är ganska utelämnad med den 

patienten. Det är ju inte liksom så här att tjofaderittan nu har vi 10 minuter till sjukhus utan du kan ju veta att nu 

först och främst innan du kommer till första instans så ska du vårda den här i en timma, eller 45 minuter eller 

någonting. Det gör väl ingenting om det är en patient som inte mår så dåligt men är det någon som mår dåligt så 

är du ganska utelämnad.” 

Känsla av utsatthet kunde infinna sig när de inte kunde hjälpa patienterna på ett 

tillfredsställande sätt. De kunde inte ge patienterna de resurser som de skulle vilja erbjuda 

dem, exempelvis vid trafikolyckor med många skadade. Ambulanssjuksköterskan var ensam 

medicinskt ansvarig i dessa situationer och skulle prioritera rätt bland alla patienterna i väntan 

på fler ambulanser. De hade räddningstjänsten till hjälp och ibland polisen. Dessa kunde 

hjälpa till med enkla och basala åtgärder men inte med kvalificerade vårdåtgärder. Vid dessa 

tillfällen kunde känslan av utsatthet infinna sig och ambulanssjuksköterskan kunde även 

känna att deras egen kompetens inte räckte till. När avståndet till en patient som var kritiskt 

sjuk eller svårt skadad var långt och ambulanssjuksköterskan visste med sig att de inte skulle 

hinna fram i tid infann sig en också känslan av utsatthet. Även förlossningar var tillstånd som 

kunde få ambulanssjuksköterskorna att känna sig utsatt och långt borta från vårdinstanser och 

extra resurser. 

“Jag hade en patient som hade en misstänkt aortaruptur som vi hämtade i en by. Ett par mil ovanför sjukstugan. 

Helikopter kan inte lyfta. Vi vet att det blir vägburet pga. väder. När vi kommer fram så är det… Där och då så 

är det försent. Så hade vi haft närmare då… Då hade patienten haft chans att överleva.” 

Att färdas långt och länge i ambulansen kunde påverka ambulanssjuksköterskan negativt när 

de långa körningarna och långa arbetspassen stundom gjorde dem trötta. 

“Nackdelen är ju att det är långa körningar och att man kan alltså... de dygn man har mycket att göra, så är det 

ju det att man kan bli trött på nätterna och man ska köra hem och så har man en timmas resväg hem. Men då 

brukar man ju ha en bra dialog med varandra om vem som är trött och inte, bytas av om man blir trött och så 

där.” 

4.1.2 Kravfylldhet 

Ambulanssjuksköterskorna ställdes inför höga krav på sig själva vid beslut om behandling 

och åtgärder för patienten om de exempelvis skulle ta med patienten eller hänvisa dem till en 

annan vårdinrättning. 

“Man ska komma ihåg att det krävs extra av sjuksköterskor i glesbygd. Därför tycker jag att har man inte 

Distriktsköterskevidareutbildningen så ska man ha erfarenhet, för att man ställs i såna situationer när man inte 

har extra ambulans. Man har inte en framkörningstid och en tillbaka tid på 7 minuter. Det rör sig om timmar.” 
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Ambulanssjuksköterskorna ansåg att de var tvungna att tänka efter en extra gång vid 

omhändetagandet av patienten när de hade lång framkörningstid till vårdinstanserna. Det var 

rätt krävande på många sätt. De kände att det var viktigt att tänka över situationer som kunde 

uppstå så att de hade vetskapen hur de skulle agera när de väl var på plats. Detta för att inte 

skapa osäkerhet kring patienten. 

“Man är otroligt ”Allround” när man är i glesbygd, än när man kör korta transporter där man inte behöver 

fundera. Man hinner ta vitalparametrar och sen är man framme på akuten. Vi måste faktiskt kunna vårda 

patienten också.” 

“Tänker ju att det ställer ju betydligt högre krav på oss som sjuksköterskor i glesbygden att kunna liksom ta, 

alltså kunna göra korrekta bedömningar på plats och se, kan vi ta med den här patienten? Ska vi hänvisa till 

något annat?” 

Det framkom hos flera av ambulanssjuksköterskorna att de fick utföra flertalet polisiära 

uppdrag när det inte fanns någon polispatrull i närheten. Det var ett kravfyllt ansvar när de 

behövde polisstöd men var tvungna att åta sig den rollen själv, exempelvis vid suicid, 

intoxikation eller vid social misär. 

“Det var en kraftigt berusad person som var i en trappuppgång och slog sönder och så. Det blev larm till 

polisen men det fanns ingen polispatrull i närheten så då skickades ambulansen istället.” 

4.1.3 Tidskrävande 

Ambulanssjuksköterskan kände att det var viktigt att ge sig tid hemma hos patienten, när tid 

fanns, för att få en ordentlig anamnes och information om patienten. Detta för att kunna 

besluta vad som skulle göras med patienten härnäst. Ambulanssjuksköterskorna stod inför 

valen att lämna patienten hemma, åka till en närliggande sjukstuga, åka till en sjukstuga med 

jourläkare eller till en högre medicinsk vårdinstans. 

”Men jobbar man i glesbygd, så måste man ta sig tid hos patienten i hemmet, ta sig tid att kolla upp tidigare 

sjukdomar, tidigare vårderfarenheter, planering inför framtid... jamen mer sånt, för att veta riktigt vars ska jag 

fara med den här patienten? Ska jag fara någonstans med patienten? Ska jag boka ett läkarbesök på en 

mottagning imorgon bitti eftersom den har 6 mil dit? Men ska jag fara i natt då måste jag fara... vi säger att det 

är på helgen eller kväll eller natt kan jag ibland behöva fara... vad blir det då? 14 + 9... 23 mil.” 

Under transporttiden fanns många gånger möjlighet för både behandling, god journalföring 

och skapande av en social relation med patienten. Ambulanssjuksköterskorna hann under 

transporttiden se effekten av den givna behandlingen vilket var stimulerande.  
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“Att man får vara med och fatta beslut om hur patienten ska behandlas. Att vi har längre framkörningstider till 

mottagande enhet, så att man hinner få en relation till patienten, man hinner se… Utföra en behandling, göra en 

uppföljning. Att vi… Ja, man mår gott när man lämnar av patienten.”  

4.2 Resurser – en tillgång 

I glesbygd och tätortsnära landsbygd var möjlighet till extra resurser begränsade på grund av 

långa avstånd eller väderförhållande. Ambulanssjuksköterskorna ansåg att de var tvungna att 

tänka på ett annorlunda sätt i fråga om logistik, resurser och alternativa transporter. De gånger 

som ambulanssjuksköterskorna kunde få tillgång till resurser var det dock en tillgång för dem. 

Resurser kunde bestå av räddningstjänsten, en till ambulans, ambulanshelikopter, 

ambulansflyg, sjukvårdgrupp från sjukstugor eller i vissa fall polisen. En samarbetsvinst med 

jourläkare och vid de vårdinstanserna samt förbättrat samordnade kring patienten skulle vara 

av betydelse för att i en del fall kunna undgå de långa transporterna. Att ha anknytning till 

orten eller ha lokalkännedom var en vinst för att hitta i bygden, när koordinationssystemet inte 

alltid var i funktion. I övrigt fanns känslan att ambulanssjuksköterskorna löste det mesta 

själva även om tankar kring förbättrad teknik och utrustning fanns. 

4.2.1 Lokalkännedom 

Att ha god lokalkännedom eller anknytning till orten var en viktig och positiv erfarenhet 

eftersom det inte alltid fanns täckning på GPS-systemet i ambulanserna. 

“Känns även bra att känna till, vad kallas det, att... området, man har koll på det område man jobbar i, för det 

är ju inte alltid så att vi har täckning på våran GPS eller att sådana saker fungerar.” 

Anknytning till orten var något som ambulanssjuksköterskorna nämnde under intervjuerna. 

Detta kunde dock innebära att de inte kunde lämna sin yrkesroll helt när de var lediga. 

“[...]då man bor på orten och känner folket så är det ju... jag tycker att det är hemskt trevligt, man är bekant med 

dem flesta, man känner till dem flesta. Patienterna vet vem jag är och det underlättar oftast på många sätt.”  

4.2.2 Teknik och utrustning 

En resurs som ambulanssjuksköterskorna såg som ett stöd och de litade på var de hjälpmedel 

som fanns att tillgå i ambulansen. Det handlade om behandlingsriktlinjerna, triagering och 

journalsystemet. Ambulanssjuksköterskorna såg emellanåt en svårighet i att beskriva utförligt 

vad som möjligen var problemet med patienten eller beskriva hur en fraktur eller ett sår såg 

ut. Ambulanssjuksköterskorna hade utifrån denna problematik förslag på ett införande av 

visuell teknik i ambulansen. Genom detta skulle det kunna möjliggöras uppkoppling mot 
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läkare så denne kunde se patienten och därmed vara än mer behjälplig i bedömningen. Det 

fanns även önskemål om att de läkare som ambulanssjuksköterskan förde konsultation med, 

skulle vara mer insatt i hur behandlingsriktlinjerna i ambulansen var utformade. 

Det fanns funderingar på att få prova LUCAS eller Autopuls eftersom pågående HLR i bilen 

kunde vara väldigt ineffektiv. Vid hjärtstoppssituationer fullföljdes allt hos patienten. 

Antingen fick de igång hjärtat eller så avslutades HLR på plats. De beskrev att det många 

gånger inte fanns möjlighet till att få hjälp av fler personer utan oftast är de bara två stycken. 

Det framkom även förslag på att ambulanser med långa avstånd till vårdinstanser, skulle 

behöva kompletterad utrustning, i form av utökade läkemedel. Exempel på dessa läkemedel 

var antibiotika och snabbverkande insulin. 

“En kille som hade fått en rot in i foten. Då var det frågan om vad som var skadat där inne. Vi undrade om vi 

skulle gå till X för att få eventuellt ge antibiotika. Det fanns läkare där men han sa nej. Det var ju oklart… Man 

tänker på leder, ledband, en ful skada som vi hade vilja behandla tidigt med antibiotika.” 

4.2.3 Samarbete 

Det framkom en önskan om att samarbetet mellan sjukstugorna och ambulansverksamheten 

borde kunna fungera bättre, vilket skulle leda till att fler patienter skulle slippa åka så långt för 

mindre allvarliga saker. Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de hade kontakt med 

medicinsk högre kompetens via mobiltelefon. De hade möjlighet att ringa den tjänstgörande 

jourdoktorn på aktuell sjukstuga, helikopterläkare eller läkare vid den högre vårdinstansen. 

Ambulanssjuksköterskorna poängterade dock nödvändigheten med ett ökat samarbete och en 

ökad förståelse från jourläkarna vid rådfrågning av sina bedömningar. I vissa fall var det 

problematiskt med telefonkonsultation beroende vilken läkare som hade jour. En önskan att 

jourläkarna kunde lyssna bättre på ambulanssjuksköterskans bedömningar fanns hos många. 

“Vissa är väldigt bra att ha och göra med men vissa är väldigt dåliga på att lyssna. Vi ringer till en läkare för 

att föreslå att lämna hemma, för att vi är helt säker på att det är ingen som helst risk att lämna dem hemma. Men 

vissa läkare hakar upp sig på något alldeles enormt på vad det är för larm. Är det en prio 1, ja, då ska de in. De 

tycker jag är skitkonstigt. För jag tycker att de måste ju… Man förstår ju att SOS som pratat i telefon med 

patienten, det är svårt för dem att göra en bedömning på telefon. Sen kommer vi fram, som förmodligen har 

högre medicinskkompetens. Men det är ändå SOS de lyssnar på.” 

Ambulanssjuksköterskorna hade tankar på att de skulle bli bättre på att begära extra resurser i 

form av en till ambulans redan när de var på väg ut till patienten för att vinna tid om de utifrån 

larmet kunde misstänka att de behövde fler “händer” inför uppdraget. 

“Jag vet inte, ärligt talat, varför jag inte dragit förstärkningslarm. Det är nog ganska många som inte tänker på 

att göra det heller. Det är nog någonting som vi i här uppe i Västerbottens inland borde… kanske borde bli 
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bättre på. Att våga begära ut hjälp i tidigt skede och kunna backa när man kommer fram. ”Tack för att ni 

hängde med men vi behöver er inte, ni kan vända.” 

Möjlighet att få hjälp av en sjukvårdsgrupp när behov fanns var inte någon självklarhet. På 

vissa sjukstugor fungerade det bra när extra resurser behövdes, medan samarbetet på andra 

sjukstugor inte fungerade alls. Möjlighet att få en läkare att komma ut på plats till patienten 

skedde sällan, vilket berodde till stor del på de långa avstånden. Dock fanns möjlighet att 

jourläkare kom ut till patienten om denne befann sig på centralorten där jouren bedrevs. 

Många gånger infann sig känslan att ambulanssjuksköterskan fick klara sig själv tillsammans 

med sin kollega. På de orter som IVPA fanns var det en uppskattad resurs. Räddningstjänsten 

blev utkallade i så kallat IVPA-ärende av SOS, när de var närmare patienten och kunde 

påbörja enklare sjukvård tills ambulansen var på plats. 

“Uppe i fjällvärlden har vi något som heter IVPA, i väntan på ambulans, ett par brandmän som åker ut och 

assisterar. Den möjligheten finns ju även på byn att man kan begära handräckning eller vad man ska säga av 

räddningstjänsten. Men de har ju väldigt grundläggande sjukvårdsutbildning så att det handlar ju mer om att 

stöd, att kunna ta hand om de anhöriga, bara kunna sitta med dem eller hämta grejjor... lite sånt.” 

 

4.2.4 Samordning 

Ambulanssjuksköterskan såg sitt arbete som av liknande karaktär som i en storstad, dock utan 

samma frekvens av larm. Arbetet beskrevs som utmanande, ett ensamarbete fast med stöd av 

kollega och eventuellt läkare via telefon. Det beskrevs även att det inte var så enkelt, utan 

krävdes många egna lösningar vid olika situationer. Detta kunde handla om logistkfrågor eller 

tidsbokning till läkare när det inte var aktuellt med ambulanstransport omgående. 

“I början tyckte jag att det var jättesvårt, att liksom kunna dra en gräns… Vars går gränsen vad klara en 

sjukstuga av? När ska man styra mot sjukhus? Det var nästan genomgående varje körning i början att hur ska 

jag tänka nu? Ska vi till en sjukstuga eller till ett sjukhus? Och nu vartefter som tiden har gått så blir man mer 

och mer trygg i att fara dit till sjukstuga eller fara till X. Just nu känner jag mig ändå ganska trygg i allt det där, 

men just i början var det som svårt att kunna dra gränsen.” 

Några av ambulanssjuksköterskorna tyckte inte att resurserna på de olika sjukstugorna 

användes till fullo. De kände ofta att de inte fick komma in på vissa sjukstugor eftersom de 

inte vid den tidpunkten hade jourverksamhet för läkare. Detta innebar att de då fick köra 

patienter en längre sträcka för något som skulle kunna lösas av en sjuksköterska på en 

närmare vårdinstans. Många gånger kunde ambulanssjuksköterskorna välja en högre 

vårdinstans eller välja att köra till en instans där det fanns en läkare på plats. Dock fanns 

önskan hos många av ambulanssjuksköterskorna att slippa köra patienten en lång sträcka, när 
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det istället skulle räcka med att lägga in patienten på närmaste sjukstuga. Beroende på vilken 

patientkategori de hade med sig föll valet var de valde att transportera patienten eller om tiden 

var en avgörande faktor. Var det en “rädda hjärnan” eller hjärtinfarkt transporterades 

patienten direkt till den högre medicinska vårdinstansen. Om de hade en annan kategori av 

patient kunde de köra via en sjukstuga för att få hjälp att stabilisera patienten, innan 

vidaretransport till högre vårdinstans eller omlastning till ambulanshelikopter om det var 

aktuellt. 

 “Det här med att styra patienter… Ja det är väl lite från fall till fall när man får bedöma är det här en patient 

som… Om vi tänker en fraktur, en underbensfraktur exempelvis. Behöver de åka säg 20 mil i en ambulans eller 

kan man åka in på en sjukstuga och kunna ta en slätröntgen redan där och kunna konstatera, okej det är en 

fraktur på benet, ja men då lägger vi en gipsskena och sen så kan man liksom ge... Kan läkarna där ordinera 

smärtlindring per os. Och sen kanske de är så pass smärtlindrade av gipsning och lite värktabletter så att de 

skulle kunna skickas i en vanlig taxi till X för vidare bedömning eller rent kunna ta sig ner på eget sätt med 

anhörig i så fall. Det är mycket det här resurstänket också.” 

Resurser i form av ambulanshelikopter eller ambulansflyg kunde även lösa logistiska problem 

när det handlade om långa transporter med kritisk sjuka eller skadade patienter. 

“Om man har en kritisk sjuk patient som ska långa transportsträckor så har den tidsvinst på att åka med 

flexwing och de har även hög medicinskkompetens med sig under transporten då.” 

 

5. Diskussion  

I studiens resultat framkom det att ambulanssjuksköterskorna upplevde att de hade ett stort 

ansvar och att extra resurser sågs som en tillgång. Ambulanssjuksköterskorna ansåg att arbetet 

i glesbygd och tätortsnära landsbygd var ett kravfyllt arbete som bestod i att ta egna beslut om 

vilka åtgärder och behandlingar som var av betydelse för patienten. Enligt ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor (2014) är sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Det stora ansvaret kunde 

emellanåt innebära att de kände sig utsatta. De hade endast stöd av sin kollega på plats men 

det fanns möjlighet att ta kontakt med högre medicinskt ansvarig via mobiltelefon. Det 

framkom att ambulanssjuksköterskorna ansåg sig inneha en bred kompetens och därmed en 

viktig del i vårdkedjan. De ansåg därmed att tidigare erfarenhet av arbete inom sjukvården var 

av värde, innan de började jobba inom ambulanssjukvården i glesbygd och tätortsnära 

landsbygd. Ambulanssjuksköterskorna upplevde även att de ofta hade långa 

framkörningstider relaterat till avstånden till de olika vårdinstanserna. Avstånd till övriga 
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ambulansstationer var långa vilket gjorde att när behovet av extra resurser uppstod, fanns de 

inte alltid att tillgå. Även om det handlade om lång tid innan extra resurs kunde anlända så var 

det till en fördel. Det fanns tankar hos ambulanssjuksköterskorna att använda visuell teknik i 

ambulansen för att jourläkaren skulle kunna se patienten och en bedömning lättare skulle 

kunna göras. Även tankar och förslag om ett förbättrat samarbete med sjukstugorna uppkom 

hos flertalet av ambulanssjuksköterskorna. 

5.1 Resultatdiskussion 

Ett stort ansvar 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev sitt arbete som väldigt utmanande och självständigt. De 

såg sig ha en bred kompetens och därmed vara en viktig länk i vårdkedjan. Det stora ansvar 

som ambulanssjuksköterskorna axlade ute på fältet, sågs vara överkomligt om de hade 

möjlighet att få stöd av högre medicinsk kompetens. I en studie från Canada (Hunsberger et 

al. 2009) visade det sig att det var viktigt att det fanns en jämvikt mellan krav och resurser för 

att arbetet i glesbygd skulle fungera. Ambulanssjuksköterskorna i studien, var tvungna att 

kunna ta hand om ett brett urval av patienter, allt från förlossningar till transporter av 

palliativa patienter samt trauman eller olyckor där flera patienter kunde vara inblandade. När 

sjuksköterskans yrkeskunnande används och utvecklas upplever hon att det går att hantera och 

kontrollera de olika situationerna i arbetet (Ohlsson och Arvidsson, 2005). 

Ambulanssjuksköterskorna kände även att det var viktigt att tänka över situationer som kunde 

uppstå så att de hade vetskapen om hur de skulle agera när de väl var på plats hos patienten. 

Enligt Suserud (2003) visades det att ambulanssjuksköterskor ofta använder sina erfarenheter 

innan de möter patienter och kan därigenom ha goda förberedelser av situationen vad gäller 

vård och planering. När erfarna sjuksköterskor möter patienter första gången, måste de vara 

öppna för all information om patienten, situationen och platsens utseende, vare sig det är i ett 

hem eller på en olycksplats. 

Utsatthet 

De långa avstånden och den långa tid det tog att komma fram till en vårdinstans med 

tjänstgörande läkare visade sig vara en nackdel vissa gånger. Det kunde handla om att vårda 

en kritisk sjuk eller skadad patient under en lång tid i ambulansen. Örtenwall (1999) skriver 

att med stigande kompetens i ambulanssjukvården kommer det prehospitala 

omhändertagandet i framtiden att bli mer individualiserat beroende på den skadades faktiska 
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behov. En annan nackdel som sågs med de långa framkörningstiderna till vårdinstanserna var 

lång tid på vägen. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att detta ibland kunde göra dem trötta. 

Trötthet/sömnighet var en kraftigt underskattad orsak till allvarliga olyckor på vägen, i luften 

och till sjöss och 2–3 procent av vägolyckorna i officiell statistik ansågs trötthetsrelaterade. 

Orsaken till den kritiska tröttheten var faktiskt inte, som de flesta regleringsorgan förmodar, 

arbetspassets längd, utan de flesta vägtrafikolyckor inträffade t ex inom 1–2 timmar efter 

arbetspassets start. I stället var sennatten och den tidiga morgonen den viktigaste riskfaktor. 

Risken för en vägtrafikolycka i Sverige är t ex femdubblad vid 5-tiden på morgonen. (Fell, 

1995, Folkard, 1997, Horne, 1999 och Åkerstedt, 2000). 

Kravfylldhet 

Likväl som att det var en positiv känsla över det stora ansvaret kunde det också kännas 

kravfyllt när de fick ta beslut som var på gränsen för deras kompetens. Krav i arbetet menas 

sådant som deadlines och produktivitetskrav. Kontroll i arbete menas både den kompetens 

man har i arbetet och hur stor möjlighet man har att fatta beslut. Tillsammans bidrar det till 

kontroll över situationen och kraven (Karasek, 1979). Det framkom även hos flera av 

ambulanssjuksköterskorna att de kände ett kravfyllt ansvar när de behövde polisstöd men var 

tvungna att åta sig den rollen själv eftersom polis inte fanns att tillgå. Ohlsson och Arvidsson 

(2005) menar att alltför höga krav tillsammans med minskad grad av kontroll och emotionellt 

stöd ökar det risken för psykisk ohälsa hos sjuksköterskan. 

Tidskrävande 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de ofta vårdade sin patient långa stunder på grund av 

de långa avstånden till vårdinstanser. Därmed fick de god inblick i behandlingen och dess 

effekter, samt en social relation till patienterna. Vid dessa långa transporter blev dock 

patienten ofrivilligt utsatt för ett lidande just för att det tog längre tid innan de ankom till 

vårdinstans med högre medicinsk kompetens och mer avancerad behandling. Lidandet och 

välbefinnandet är en del i varje människas liv och är kopplat till personens upplevelse av sin 

situation och den mening individen tillskriver händelser och förluster. Lidandet kan beskrivas 

som en känsla att förlora kontrollen, som ett hot eller som en kränkning. Allt lidande kan inte 

lindras. För omvårdnaden är det väsentligt att lindra det lidande som är möjligt och inte 

orsaka patienten ytterligare lidande. Om vårdaren bekräftar lidandet och är tillgänglig och 

närvarande underlättas patientens möjlighet att försonas med sitt lidande och förstå sin 

situation på ett nytt sätt (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014b). Mötet mellan patient 
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och vårdare kan ses som ett tillfälle där verkligheten kan delas och förstås om ömsesidig 

öppenhet finns. Mot bakgrund av de mänskliga rättigheterna har patient och vårdare lika 

värde, samtidigt som vårdrelationen är asymmetrisk, eftersom mötet kommit till på grund av 

patientens behov av vård. Patienten är i beroendeställning där vårdaren har inflytande, inte 

bara över den konkreta fysiska omvårdnaden utan också över patientens förståelse av sig själv 

och sin situation. Patientens hälsa är beroende av att vårdaren behärskar praktiska färdigheter, 

har ett teoretiskt kunnande och av att vårdaren har en hållning som möjliggör patientens 

utveckling (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014a) Detta kunde även ses när 

ambulanssjuksköterskorna ansåg att det var av vikt att skapa en god relation till patienten, ta 

sig tid hos patienten för att få en ordentlig anamnes och bra grund att stå på för vidare beslut 

om rätt vård och behandling. Vikten av ett professionellt vårdande är ett erkännande av 

patientens livsvärld vilket är en viktig del av bedömningen. Bedömningar som enbart 

fokuserades på patientens hälsotillstånd kunde utgöra ett hinder för en full förståelse för den 

enskilde och därmed tillståndet i sig. En vårdande bedömning utifrån ett möte och en dialog 

mellan patient och vårdgivare, som kännetecknas av att bjuda in patienten att delta, tillägger 

ytterligare dimensioner till det objektiva. Genom att införa ett patientperspektiv lindrades 

lidandet och möjliggjorde därmed också säkrare beslut (Wireklint Sundström och Dahlberg, 

2011). Att skapa ett vårdrum i den prehospitala vården är av vikt när det har stor betydelse för 

att patienten skall känna trygghet (Wireklint Sundström, 2005).  

Eftersom ambulanssjuksköterskan i glesbygd eller tätortsnära landsbygd ofta fick färdas långt 

med patienten innan de kom till vårdinstansen, möjliggjordes en närmare kontakt med 

patienten. Det inleddes en social relation till patienten genom att ambulanssjuksköterskan 

hann prata med patienten både om sjukdomstillståndet men även om andra vardagliga ting. 

Man kunde tänka sig att patienten fick möjliget att berätta om sin livssituation under de långa 

transporterna. Ambulanssjuksköterskan kunde minska patientens lidande genom att de fanns 

där för patienten genom beröring, alldagliga samtal eller lindra eventuella besvär. På längre 

sikt medförde detta vårdande ett välbefinnande för patienterna. Enligt Dahlberg (2001) var det 

som betecknades som sjukdomslidande, ett lidande som upplevdes i direkt relation till 

sjukdom, olycksfall eller den behandling som följde. Lidande kunde även vara ett livslidande. 

Detta upplevdes i relation till livssituationen som påverkades av sjukdom eller olycksfall. Det 

fanns även ett vårdlidande som uppstod på grund av vårdandet. Detta uppstod många gånger 

på grund av omedvetet handlande, samt beroende på bristande kunskap och avsaknad av 

reflektion. 
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Ambulanssjuksköterskorna upplevde sig stärkta i sin arbetsroll när de fick ta självständiga 

beslut över bedömningar och åtgärder hos de olika patienterna som de vårdade. Ett par av 

ambulanssjuksköterskorna beskrev att tidigare arbete på en sjukstuga, där möjlighet gavs att 

träffa flertalet patienter som sökte för diverse diagnoser, visade sig vara en god erfarenhet för 

att senare arbeta inom ambulanssjukvården. De långa avstånd till sjukhus gjorde att 

människor sökte sig till primärvården för åkommor som de i städerna sökte på större sjukhus 

för. Detta gör att kompetenskraven inom glesbygdsmedicin blir "bredare" än inom annan 

primärvård (Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Jämtlands läns landsting 

och Landstinget Västernorrland, 2014). 

Resurser – en tillgång 

IVPA var något som användes vid vissa tillfällen där ambulanspersonalen fick hjälp med 

handräckning, stöd till anhöriga och bärhjälp. Agreús (2014) menade att framförallt i 

glesbygd som det ibland kunde tillfälligt råda brist på ambulanser och framkörningstiderna 

var långa, larmades för ändamålet utbildad personal i den lokala räddningstjänsten, benämnd 

“I väntan på ambulans” (IVPA). Dessa kunde ofta vara på plats inom några minuter, kunde ge 

syrgas, ha en lugnande effekt och kunde inleda hjärt–lungräddning (HLR) och använda den 

defibrillator som ingår i deras utrustning. Andra resurser som sjukvårdsgrupper från 

sjukstugor fanns det blandade erfarenheter av. I vissa fall ringde ambulanssjuksköterskorna 

efter en ledig kollega som hjälp tills de var på plats hos patienten. Extra ambulans, 

ambulanshelikopter och ambulansflyg sågs även som en tillgång av resurser. Tillgång till mer 

resurser i form av fler ambulanser kunde vara en svårighet när dessa ofta befann sig långt 

borta. Ambulanshelikoptern kunde inte alltid bistå som resurs när den inte alltid flög på grund 

av väderförhållanden. En fullgod prehospital vård förutsätter självfallet också tillgång till 

ambulanshelikopter som komplement till vägburen ambulans där avstånden är långa 

(Örtenwal, 1999). 

Lokalkännedom 

Att känna till området och ha lokalkännedom, upplevdes som värdefullt bland 

ambulanssjuksköterskorna, eftersom det inte alltid fanns täckning för ambulansens GPS-

system. När detta inträffade skulle de kunna hitta fram till patienten i alla fall. Forslund et al. 

(2008) beskrev hur viktigt det var att prehospital personal har en god lokalkännedom för att 

snabbare komma fram till den drabbade. Enligt Gonzalez et al. (2009) förbättrade GPS-

tekniken svarstiden genom att tillhandahålla kortaste färdväg med kortaste restid till 
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olycksplatsen. De kortaste restiderna till olycksplatsen var inte nödvändigtvis det kortaste 

avståndet till platsen utan detta beräknades genom GPS baserade på avstånd, väghastighet, 

och trafikljus. Dessutom var många adresser ofta okända för den prehospitala personalen, som 

var obekant med områden på landsbygden. En baksida med arbetet i glesbygd och tätortsnära 

landsbygd var att det fanns gånger när ambulanssjuksköterskan kände till patienten eller dess 

anhöriga privat. Detta kan vara svårt att undvika vid små orter där privatliv och arbetsliv kan 

vara svåra att hålla isär. Att känna patienten och dennes anhöriga har betydelse för vården och 

att arbeta på en liten ort kan innebära svårigheter att göra en gränsdragning mellan yrkesroll 

och person både ur personal och patientperspektiv (Endacott och Westely, 2006). Närheten till 

patienten kan vara något värdefullt och bra men det kan också vara en utmaning för 

ambulanssjuksköterskan att hålla isär det privata och arbetslivet samt att bevara sekretessen. 

Sjuksköterskan behandlar personliga uppgifter konfidentiellt och visar gott omdöme när det 

gäller hanteringen av dessa uppgifter. Sjuksköterskan uppträder alltid på ett sådant sätt att 

yrkets anseende stärks och allmänhetens förtroende ökar och använder system för 

informationshantering, dokumentation och journalföring som garanterar sekretess (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2014a). 

 

Teknik och utrustning 

I studien hade ambulanssjuksköterskorna olika förslag på förbättrad teknik och utrustning i 

ambulanserna. Ett förslag var att ha LUCAS eller Autopuls som hjälpmedel vid hjärtstopp, för 

att undvika försämrade kompressioner under de långa transporterna. I en studie (Gässler et al. 

2012) visade det sig att under särskilda omständigheter kan det vara nödvändigt att 

transportera hjärtstoppspatienter med pågående återupplivning till sjukhuset. Mekaniska 

bröstkompressionsanordningar kan vara ett alternativ eftersom kvaliteten på manuella 

kompressioner minskar avsevärt under inbromsning eller andra manövrar medan de 

mekaniska anordningarna fortsatte att ständigt arbeta. Ytterligare ett förslag om utvecklande 

av visuellteknik i ambulansen framkom, för att kunna koppla upp sig mot jourhavande läkare, 

som därmed skulle kunna se exempelvis frakturer och fula sår och därmed kunna ge sin 

bedömning. Vid användning av teknik och ny forskning i vårdarbetet ska sjuksköterskan 

medverka till en vårdkultur som främjar ett etiskt förhållningssätt och en öppen dialog 

(Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014a). Det framkom önskemål om att kunna ha bättre 

utrustning i form av läkemedel, exempelvis antibiotika i ambulansen, för att kunna ge första 

dosen tidigare, då det ofta handlade om flera mil eller timmar innan patienterna kunde få 

första behandling. Även möjlighet att ha snabbverkande insulin i ambulansen önskades, för att 
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kunna låta patienterna stanna kvar i hemmet istället för att färdas lång väg för behandling av 

detta slag. 

 

Samarbete 

Ett bättre samarbete med många av sjukstugorna var önskvärt och det poängterades även 

nödvändigheten med ett ökat samarbete och en ökad förståelse från jourläkarna vid 

rådfrågning av sina bedömningar. En önskan att jourläkarna kunde lyssna bättre på 

ambulanssjuksköterskans bedömningar fanns hos många av dem. Ambulanssjuksköterskorna 

menade att det var av vikt att ha en öppen attityd vid bedömning av patientens tillstånd. Om 

bedömningen byggde på de initiala uppgifter från larmcentralen var det risk att 

ambulanssjuksköterskorna låste fast sig vid det, vilket kunde leda till fördröjd adekvat 

bedömning och korrekt handlande (Bruce et al. 2003). I en studie (Hjälte et al. 2007) som 

gjordes i Västra Götalands landsbygd och storstadsområde, visade det sig att av 1977 

patienter hade 604 tilldelats en ambulans utan uppenbara medicinska behov. Dessa larm var 

prioriteringsnivå 2 eller 3, men även patienter utan medicinska behov var på den högsta 

prioritetsnivån 1. Av patienter som inte behövde en ambulans, mer än hälften (55 %), skulle 

de ha kunnat ta sig till ett sjukhus i deras egen bil eller taxi, medan resterande (45 %) av 

patienterna behövde en transportfordonet där de kunde ligga ner, men som inte var utrustad 

och bemannad som en ambulans. Bedömningarna gjordes av ambulanssjuksköterskor utifrån 

ett särskilt formulär och ambulansjournalen.  

 

Samordning 

Det framkom att ambulanssjuksköterskorna ansåg att samordning kring patienten kunde bli 

bättre för att låta patienterna slippa åka lång väg för enkla åtgärder samt som ett arbetssätt där 

samarbete med primärvården möjliggjordes. Brådskande vård är nödvändigtvis inte att 

patienter skjutsas till sjukhus. Enligt Williams (2012) handlar det om att hjälpa människor och 

att utföra de mest lämpliga åtgärder. Ambulanssjukvården har en betydelsefull roll, eftersom 

de ofta bestämmer vem som hamnar på sjukhus och vem som inte gör det. Det sägs att 

ambulanssjukvården har en bredare roll som inkörsport till andra vårdinstanser och därmed 

säkerställer att patienter ges lämpliga behandlingar nära deras hem. Detta skulle innebära att 

ambulanserna finns tillgängliga på orten om det skulle hända något allvarligt. Leeuwenberg 

och Hall (2015) skriver att det fanns potential att utnyttja landsbygden kliniker till att agera 

vid prehospitala incidenter vid vissa omständigheter. Ambulanstransporter mellan 

vårdinrättningar beskrevs emellanåt vara baserade på rutiner hos beställande enhet och inte på 
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patientens behov av sjukvård. Enligt Hjälte et al. (2007) sågs 45 % av transporterna mellan 

vårdinrättningar inte vara i behov av ambulanssjukvård enligt ambulanspersonalen. Detta var 

något som behövdes diskuteras hos de olika vårdinstanserna och de patientansvariga läkarna. 

Ambulanssjuksköterskorna i denna studie gav uttryck åt att de arbetade utifrån patientens 

bästa. De försökte samordna vården i största möjliga omfattning och de såg personen som en 

helhet. Det är vårdpersonalen som ansvarar för att alla människors lika rätt och värde 

tillgodoses i vården. Sjuksköterskan har ett moraliskt ansvar att respektera mänskliga 

rättigheter avseende olikheter, autonomi och rättvisa, för att utveckla och bevara 

yrkeskompetens och professionalitet och för att ingripa när människors hälsa hotas. I 

vårdprofessionernas etiska koder ingår att vårdpersonalen ska ha patientens hälsa som det 

främsta målet och aldrig frångå principen om människors lika värde. I deklarationer från 

vårdprofessionernas internationella organisationer anges vidare att varje patient, utan 

åtskillnad, har rätt till lämplig vård och att vårdpersonalen har skyldighet att tillhandahålla 

vård oavsett patientens rättsliga status. En värdegrund för omvårdnad omfattar såväl 

professionella värden som genererats ur vårdares och patienters erfarenheter och upplevelser 

av omvårdnad samt värden formulerade i lagstiftningen. Professionsetiken handlar om de krav 

som uppstår i mötet mellan patient och vårdare och de krav som lagstiftarna ställer på 

vårdarna. Om respekten för personens sårbarhet, värdighet, integritet och självbestämmande 

finns kan patienten ges möjlighet att uppleva tillit, hopp och mening och detta i sin tur kan 

kanske bidra till ett lindrat lidande. När människan blir patient och behöver vård hamnar hon i 

ett beroendeförhållande till de professionella vårdarna (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 

2014b). 

 

5.2 Metoddiskussion 

När författarna ville få det aktuella ämnet belyst från olika perspektiv och erfarenheter 

(Parahoo, 2006) inkluderades både sjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor i ambulansen, 

män och kvinnor med ett brett spann av tjänsteår inom ambulanssjukvården i Västerbottens 

inland, södra Lappland. 

Författarna diskuterade i förväg om vilka förväntningar på resultatet och vilka förkunskaper 

de hade. Genom detta gavs författarna möjlighet att ha ett öppet förhållningssätt till 

intervjupersonernas berättelse (Henricson och Billhult, 2012). Samtliga intervjuer 

genomfördes av båda författarna och samma frågeformulär användes under alla intervjuerna. 

Intervjuerna tog mellan 25 och 60 minuter, vilket ansågs tillräckligt långa för att författarna 
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skulle få ut relevant data eftersom ambulanssjuksköterskorna hade tid att berätta fritt om sina 

erfarenheter och upplevelser. Ambulanssjuksköterskornas åldersfördelning och olika 

yrkeserfarenheter sågs positiv för att skildringen skulle bli så variationsrik som möjligt. 

Informanten ska ha erfarenhet av det undersökta fenomenet för att studien ska vara trovärdig 

(Polit och Beck, 2012). 

Intervjuerna spelades in för att minska risken för felkällor och felaktig data (Polit och Beck, 

2012). Därefter transkriberades intervjumaterialet ordagrant av författarna själva i nära 

anslutning till intervjuerna. Analysen inleddes genom att intervjumaterialet lästes igenom av 

författarna i sin helhet. Därefter har författarna under analysarbetets gång, reflekterat och 

diskuterat olika tolkningsmöjligheter av resultatet för att öka tillförlitligheten och 

trovärdigheten i studien (Granskär och Höglund-Nielsen, 2008) för att i slutändan komma 

fram till en gemensam tolkning. I denna studie har resultatets trovärdighet styrkts genom flera 

citat från ursprungsmaterialet. 

Det har funnits en medvetenhet hos författarna att det förelegat en förståelse för 

ambulanssjuksköterskornas diskussioner, men författarna har än dock strävat efter att förhålla 

sig helt objektiva till materialet som framkommit både under insamling av intervjuer och 

under studiens analys. 

En svaghet i studien kan ha varit att författarna endast intervjuat 7 ambulanssjuksköterskor, 

men eftersom det med nuvarande antal framkom i stort sett liknande tankar och erfarenheter, i 

intervjuerna, ansågs det som ett tillräckligt antal informanter.  

Överförbarhet av denna studie kan möjliggöras till andra ambulansstationer som bedrivs i 

glesbygd eller tätortsnära landsbygd där liknande förutsättningar finns men bör tolkas av 

läsaren. 

 

6. Slutsats 

Sammanfattningsvis förefaller ambulanssjukvården i glesbygd och tätortsnära landsbygd som 

ett kravfyllt jobb med utökat ansvar och utmaningar. Att arbeta i ambulanssjukvården, där det 

förekommer långa framkörningstider till patienten och med långa avstånd till närmsta 

vårdinstans, är erfarenhet av tidigare arbete inom sjukvården en god och nödvändig merit för 

att utföra jobbet tillfredsställande. Genom detta ensamansvar är det av största vikt att de högre 

medicinska vårdenheterna ger ett utökat understödjande till ambulanssjuksköterskorna. 
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Speciellt när behandling och åtgärder av patienter förekommer utan extra resurser mer som 

regel än undantag. Som ambulanssjuksköterska i glesbygd och tätortsnära landsbygd krävs det 

ett logistiskt handlande när det i många fall handlar om ett resurstänk och patienten i vissa fall 

kan nyttja annan typ av transport än ambulans. Det gäller även att ha ett samordnat tänkande 

när det är flera vårdinstanser som kan vara inblandade i patientens vård, för att undvika 

onödigt långa transporter för patienten. Ett förbättringsarbete mellan jourläkare och läkare 

med högre medicinsk kompetens ses därmed vara en fördel. Med denna studie ses det finnas 

anledning att forska djupare i ambulanssjukvårdens kompetens med utbildning som härrör 

områden i glesbygd och tätortsnära landsbygd samt utöka den tekniska utrustningen i 

ambulansen vad gäller kommunikation med läkare och vårdinstanser och se över om det 

eventuellt bör finnas utökat med läkemedel i ambulanserna.  

 

I Västerbottens inland finns ett glesbygdsmedicinskt centrum, beläget i anslutning till 

Storumans sjukstuga. GMC är en FOU-enhet där man utvecklar koncept för 

glesbygdsområden med specialiststöd på distans med specialteknik som hjälpmedel. Ett 

förbättrat samarbete och fördjupning i ambulanssjukvård i glesbygd och tätortsnära 

landsbygd, tillsammans med GMC, skulle kunna leda till ytterligare kvalificerade 

bedömningar och adekvata åtgärder på ett ännu tidigare stadium. Vi har inte funnit några 

studier som specifikt beskriver skillnaden i att arbeta i storstad jämfört med glesbygd och 

tätortsnära landsbygd. Utifrån en sådan studie skulle eventuella skillnader och likheter 

belysas. 
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Bilaga 1 

 

Forskningsfrågor   Intervjufrågor 

Bakgrundsinformation Kön: Man ⭆    Kvinna ⭆ 

 Ålder 

 Hur länge har du jobbat inom ambulanssjukvården? 

 När avslutade du din sjuksköterskeutbildning? 

 Har du erfarenhet av mer än akutsjukvård som 

sjuksköterska? 

 Har du någon vidareutbildning? 

Vilken erfarenhet har de av 

arbete i glesbygd? 
Hur skulle du beskriva arbetet i ambulansen i glesbygd? 

  Kan du beskriva vilka erfarenheter du har av 

ambulanssjukvård i glesbygd? 

 När har du känt att din erfarenhet inte har räckt till pga. att 

arbetet bedrivits i glesbygd/tätortsnära landsbygd? 

 Kan du beskriva en situation när tiden har varit en 

avgörande faktor för en patient? 

 På vilket sätt kan du få hjälp av högre medicinsk 

kompetens? 

 På vilket sätt kan du påverka valet av vårdinstans? 

 Berätta en situation när det inte gick bra pga att arbetet 

utfördes i glesbygd/tätortsnära landsbygd? 

 Kan du berätta om någon eller några situationer som du har 

känt dig otillräcklig i ditt arbete? 

 Kan du beskriva när du kan få hjälp av extra 

resurser/förstärkning som ex. personal eller annan 

utrustning? 

 Vilken resurs/hjälpmedel skulle du vilja se som nödvändig 

i det prehospitala arbetet i ambulansen i 

glesbygd/tätortsnära landsbygd? 

 Vad kan du se för fördelar/nackdelar med ditt arbete i 

glesbygd? 
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Bilaga 2 

         

 

Författare: 
Monica Larsson och Åsa Eliasson 
Självständigt arbete med inriktning mot ambulanssjukvård 15.0 hp 
Telefon: Åsa 070- 237 34 79, Monica 070-641 76 98 

 

 

                               Datum 151119 

Informationsbrev till verksamhetschef 

Vi är två studenter, Monica Larsson och Åsa Eliasson, som läser till specialistsjuksköterska 

med inriktning mot ambulanssjukvård vid Umeå Universitet. Denna studie ingår som 

examensarbete i omvårdnad på D-nivå inom specialistutbildning till ambulanssjuksköterska. 

Bakgrund               

De avstånd som förekommer i glesbygd innebär långa framkörningstider samt längre tid innan 

ankomst till närmsta vårdenhet eller sjukhus för ambulansen vid transport av patient. Över 

260 000 personer i glesbygder och tätortsnära landsbygder kan få vänta över 20 minuter – ca 

50 000 får vänta mer än en halvtimme. Trots dessa avstånd och skillnader i tid innan skall det 

inte finnas skillnad i kvalitet av vården när ambulanssjukvård bedrivs i glesbygd och 

tätortsnära landsbygd. Det kan dock ses som att personalen inom ambulanssjukvården i 

glesbygd är mer utelämnade och utsätts för mer stress i jämförelse med de som jobbar inom 

ambulanssjukvård med korta avstånd till närmsta vårdenhet eller sjukhus 

Syfte med studien                    

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta inom 

ambulanssjukvården i glesbygd och tätortsnära landsbygd. Vi vänder oss till 
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ambulansstationer i Västerbotten, södra Lapplands glesbygd och tätortsnära landsbygd, som 

har minst 10 mil till närmsta sjukhus. Vår förhoppning är att få intervjua sjuksköterskor som 

har erfarenhet av ambulanssjukvård i glesbygd och tätortsnära landsbygd, med minst 2 års 

erfarenhet. 

Medverkan till intervju             

Ni blir kontaktad av författarna för att få ett godkännande om att ta kontakt med att antalet 

sjuksköterskor som uppfyller kriterierna. Medverkan är frivillig och kan när som helst 

avslutas utan någon förklaring. Intervjuerna tar ca.30-60 minuter. Intervjuerna kommer att 

spelas in och sedan skrivas ut i text. Inga namn eller data på enskilda personer eller 

ambulansstationer kommer att skrivas ut i texten eller i den färdiga rapporten. Endast 

författare och handledare har tillgång till materialet. 

Med förhoppning om ett medgivande till denna intervjustudie skulle det vara önskvärt om 

svar senast måndag 23/11. 

Med vänlig hälsning Monica och Åsa 

Författare: Monica Larsson Åkervägen 11, 923 41 Stensele 070-641 76 98                  

E-post: 82monicalarsson@gmail.com 

Författare: Åsa Eliasson Kartstigen 9, 912 33 Vilhelmina 070-237 34 79                                   

E-post: asa_maria72@hotmail.com 

Handledare: Anette Edin-Liljegren Universitetslektor adjungerad vid Institutionen för 

omvårdnad, Vårdvetarhuset Umeå universitet 901 87 Umeå 0951-267 71, 070-645 71 97,              

E-post: anette.edin-liljegren@umu.se 

     

  

http://www.umu.se/sok/personalkatalog?orgId=7de4cadfd8e0635f1dff34e3bf18dd668dbdd704
http://www.umu.se/sok/personalkatalog?orgId=7de4cadfd8e0635f1dff34e3bf18dd668dbdd704
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Bilaga 3 

  

Författare: 
Monica Larsson och Åsa Eliasson 
Självständigt arbete med inriktning mot ambulanssjukvård  15.0 hp 

                                     Telefon: Åsa 070- 237 34 79, Monica 070-641 76 98   

   

 

 

                    

  

 

     

   Datum: 151123 

 

Informationsbrev till intervjupersoner 

Vi är två studenter, Monica Larsson och Åsa Eliasson, som läser till specialistsjuksköterska 

med inriktning mot ambulanssjukvård vid Umeå Universitet. Denna studie ingår som 

examensarbete i omvårdnad på D-nivå inom specialistutbildning till ambulanssjuksköterska.   

Bakgrund               

De avstånd som förekommer i glesbygd innebär långa framkörningstider samt längre tid innan 

ankomst till närmsta vårdenhet eller sjukhus för ambulansen vid transport av patient. Över 

260 000 personer i glesbygder och tätortsnära landsbygder kan få vänta över 20 minuter – ca 

50 000 får vänta mer än en halvtimme.. Trots dessa avstånd och skillnader i tid innan skall det 

inte finnas skillnad i kvalitet av vården när ambulanssjukvård bedrivs i glesbygd och 

tätortsnära landsbygd. Det kan dock ses som att personalen inom ambulanssjukvården i 

glesbygd är mer utelämnade och utsätts för mer stress i jämförelse med de som jobbar inom 

ambulanssjukvård med korta avstånd till närmsta vårdenhet eller sjukhus. 

Syfte med studien              

Vi vill belysa ambulanssjuksköterskors erfarenhet att jobba i glesbygd och tätortsnära 

landsbygd när de flesta vårdlitteratur fokuserar på sjuksköterskor i städer eller sjukhus i 

storstäder. Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta 

inom ambulanssjukvården i glesbygd och tätortsnära landsbygd. Vi riktar oss till dig som har 
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minst 2 års erfarenhet inom ambulanssjukvård i glesbygd för att belysa dina erfarenheter av 

det arbetet. 

Medverkan till intervju         

Medverkan är frivillig och kan när som helst avslutas utan att du behöver ange någon 

förklaring. Om du vill medverka kommer du att intervjuas under ca. 30-60 minuter. 

Intervjuerna kommer att spelas in och sedan skriva ut i text. Inga namn eller data på enskilda 

personer eller ambulansstationer kommer att skrivas ut i texten eller i den färdiga rapporten. 

Endast författare och handledare har tillgång till materialet. 

Om du väljer att delta i denna intervjustudie skickar du ett mail till någon av oss författare 

med namn och telefonnummer, så tar vi kontakt med dig för att komma överens om tid och 

plats som passar dig för intervjun. Senast den 

 

Med vänlig hälsning Monica och Åsa 

 

Författare: Monica Larsson Åkervägen 11, 923 41 Stensele 070-641 76 98                        E-

post: 82monicalarsson@gmail.com 

Författare: Åsa Eliasson Kartstigen 9, 912 33 Vilhelmina 070-237 34 79                           

E-post: asa_maria72@hotmail.com 

Handledare: Anette Edin-Liljegren Universitetslektor adjungerad vid Institutionen för 

omvårdnad, Vårdvetarhuset Umeå universitet 901 87 Umeå                                                

E-post: anette.edin-liljegren@umu.se 

 

http://www.umu.se/sok/personalkatalog?orgId=7de4cadfd8e0635f1dff34e3bf18dd668dbdd704
http://www.umu.se/sok/personalkatalog?orgId=7de4cadfd8e0635f1dff34e3bf18dd668dbdd704
mailto:anette.edin-liljegren@umu.se

