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Abstrakt 

Introduktion: Vid olyckor ska det enligt socialstyrelsens föreskrifter finnas särskild 

sjukvårdsledning på skadeplatsen. Detta uppdrag ligger på besättningen hos den 

första ambulansen som anländer till platsen.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vara 

sjukvårdsledare respektive medicinskt ansvarig på en skadeplats. Vidare syftade 

studien till att få en inblick i hur de upplever uppdragen före ankomst och efter 

avslutat uppdrag.  

Metod: Studien hade en kvalitativ ansats och data samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer med nio sjuksköterskor.  

Resultat: Det framkom tre huvudkategorier; Positiva känslor, som definierades av att 

anta utmaningen av att vara i en ledande position samt känslor av trygghet; Negativa 

känslor, som definierades av känslor av stress, betungande uppgifter och upplevda 

svårigheter samt  Behov av att vara förberedd.   

Diskussion: Erfarenhet, kollegialt samspel och kommunikation är nyckelfaktorer för 

en fungerande sjukvårdsledning. För att optimera insatser kan mer övning av 

konceptet vara väsentligt.  

Nyckelord: Medicinskt ansvarig, Prehospital sjukvårdsledning, Sjuksköterska 

Sjukvårdsledare, Upplevelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Introduction: In case of accidents it is provided by the National Board of Health and 

Welfare that there should be special health care management at the accident site. That 

mission is on the crew on the first ambulance that arrives at the scene.  

Objective: The aim of this study was to examine nurse’s experiences of being 

ambulance incident commander and medical incident commander at a disaster site. 

Furthermore, the study aims to gain insight in how they experience the missions before 

arrival and after the missions.  

Method: The study had a qualitative approach and data were collected through semi 

structured interviews with nine nurses.   

Results: The findings showed three main cathegories; Positive feelings, which were 

defined by the challenges of being in a leading position and the factors which provided 

feelings of security; Negative feelings, which were defined by feelings of stress, though 

tasks and perceived difficulties and The need of being prepared. 

Discussion: Experiences, collegial interactions and communication are keyfactors for a 

working healthcare management. More practice can be significantly to improve the 

operations.  

Keywords: Ambulance incident commander, Experience, Medical incident 

commander, Nurse, Prehospital healthcare management. 
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Bakgrund 

Vid stora olyckor och katastrofer är ambulanser ofta den resurs som först anländer till 

platsen. Besättningen i den första ambulansen får per automatik ledningsroller i arbetet 

och det ställer särskilda krav på ambulanssjuksköterskorna.  

Introduktion 

Med prehospitalsjukvård avses all akut sjukvård som bedrivs och utförs av 

sjukvårdspersonal utanför sjukhus. I den prehospitala akutsjukvården är ambulanser 

ett hjälpmedel med sjukvårdsutrustning som möjliggör transport av sjuka och skadade 

patienter (SOSFS, 2009:10). Ambulansverksamheten har under de senaste decennierna 

utvecklats från att vara en ren transporttjänst till att bedriva avancerad sjukvård 

prehospitalt (Suserud, 1998). Ambulanser får uppdrag via en larmcentral med olika 

prioriteringar. Prio 1 uppdrag är av sådan karaktär att larmcentralen har bedömt att ett 

direkt livshotande tillstånd föreligger. Vid ett prio 2 uppdrag är läget akut men inget 

direkt livshotande har identifierats. Prio 3 uppdragen karaktäriseras av ett vård- eller 

övervakningsbehov under transport men att patientens tillstånd inte kommer att 

påverkas av en viss väntetid (SOSFS, 2009:10). 

Kompetenskraven på den personal som bemannar ambulanserna har förändrats i takt 

med ambulanssjukvårdens utveckling (Suserud, Wallman-C:son & Haljamäe, 1998).  I 

slutet av år 2005 ställde socialstyrelsen krav på att den personal som administrerar 

läkemedel i en ambulans ska uppfylla samma krav som personal som administrerar 

läkemedel på andra vårdinstanser vilket ledde till att minst en i besättningen måste 

vara legitimerad sjuksköterska (SOSFS, 2009:10, SOSFS, 2000:1).  I och med att 

sjuksköterskor arbetade i ambulansen ökade kompetensen gällande sjukdomslära, 

farmakologi, etik och psykologi (Melby & Ryan, 2005). Patientnyttan i detta har visat 

sig igenom att patienterna i större utsträckning hamnar på rätt vårdnivå och är i ett 

bättre skick vid avlämning på akutmottagningar (Skogvold, Wiking & Lindström, 

2015). 
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Prehospital akutsjukvård styrs av samma lagar och regler som annan sjukvård. Det 

finns normala kvalitetskrav på sjukvården vilket innebär att den ska kunna ges till 

individ med störst behov av sjukvård med god kvalitet och hög hygienisk standard. 

Vidare ska patientens integritet och självbestämmande respekteras och det ska främjas 

goda kontakter mellan vårdutövare och patient (SFS, 1982:763).  

 

Som sjuksköterska i ambulansen ställs yrkeskompetensen på sin spets. Till skillnad 

mot de sjuksköterskor som arbetar på ett sjukhus kommer ambulanssjuksköterskan att 

tvingas arbeta i olika miljöer samt bedöma och behandla patienter med alla typer av 

sjukdomar och hälsotillstånd (Almerud Östberg & Nordgren, 2012). Yrkesrollen 

handlar ofta om snabba beslut som beskrivs vara erfarenhetsbaserade (Ahl, Nyström & 

Jansson, 2006). Då vården ska bedrivas utanför sjukhusets väggar måste vårdutövaren 

inte bara bedöma vårdbehovet hos patienten utan även göra en bedömning av miljön 

som patienten befinner sig i för att säkerställa sin egen säkerhet. Även anhöriga till 

patienten kan utgöra en säkerhetsrisk då dessa kan hantera en stressad situation på 

olika sätt, ibland genom att visa aggressivitet (Waldrop, Clemency, Lindstrom & 

Clemency Cordes, 2015). Vidare måste sjuksköterskan behärska bårbärning, 

radiokommunikation, ha god fordonskännedom (Suserud, 2005) och kunna arbeta och 

interagera med andra yrkesgrupper såsom räddningstjänst och polis (Wireklint 

Sundstöm & Dahlberg, 2012). Ambulanssjuksköterskor kan aldrig med säkerhet veta 

exakt vad de kommer att mötas av väl framme hos patienten. Felaktig eller 

ofullständig information från larmcentralen kan missleda ambulanspersonalen i deras 

handläggning av patienten varpå ett öppet förhållningssätt, erfarenhet och flexibilitet 

är mycket viktigt för att bemästra yrkesrollen (Wireklint Sundström & Dahlberg, 2012). 

Ambulanspersonal förbereder sig mentalt på väg ut på ett uppdrag utifrån de 

uppgifter som inkommit från larmcentralen. Det har visat sig i en studie av Wireklint 

Sundström och Dahlberg (2012) att personalen i ambulansen förväntar sig ett visst 

händelseförlopp utifrån den givna informationen och att det hjälper sjuksköterskorna 

att hantera även mycket allvarliga situationer om dessa känns bekanta. I dessa fall 

förbereder sig sjuksköterskorna mentalt genom att tänka sig ett värsta tänkbara 

scenario. Upplevelsen är att det är lättare att möta patienten och händelsen om den 
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uppmålade bilden är allvarligare än verkligheten. Vidare visar samma studie att 

knapphändig information från larmcentralen leder till ett mycket öppet 

förhållningssätt hos ambulanspersonalen. De är vid dessa uppdrag beredda på att de 

är helt oförberedda. Ambulanssjuksköterskor förbereder sig även genom att vara 

beredd på att en situation snabbt kan ändras. I akuta händelser kan förutsättningarna 

förändras vilket leder till en viss stress hos ambulanspersonalen då de inte bara måste 

möta det akuta medicinska behovet, de måste även förutse vad som kan komma att 

hända och vara beredda på att hantera även det (Wireklint Sundström & Dahlberg, 

2012). Ambulanspersonalen utsätts för diverse händelser med stora utmaningar 

kantade av fysisk och psykisk stress, glädje, sorg, lättnad och uppgivenhet. Genom att 

dela dessa upplevelser med sina kollegor kommer ambulanspersonalen varandra nära. 

I ett akut skede kan detta vara fördelaktigt då de känner varandra och har en 

ömsesidig tillit till varandra. Kommunikationen mellan kollegorna kan i dessa 

situationer vara näst intill obefintlig men arbetet med den kritiska patienten flyter på 

bra ändå då båda vårdarna vet vad som förväntas av dem och de vet vad de kan 

förvänta från sin kollega (Ahl et al. 2005). 

Sjukvårdsledning 

Alla verksamheter kräver sin ledning för att fungera. Ledning innebär en medveten 

påverkan på människor för att nå ett visst syfte eller mål. För att bäst uppnå ett gott 

ledarskap bör ledaren besitta ledarskapsförmåga, kunskap om aktuellt område och ha 

målmedvetenhet (Rüter, Nilsson & Vikström, 2006). Enligt socialstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd (SOSFS, 2013:22) ska det vid en allvarlig händelse i Sverige finnas 

särskild sjukvårdsledning på skadeplatsen. En skadeplats är det geografiska området 

där en olycka inträffat. Olyckor kategoriseras vidare utifrån resursers förmåga att 

hantera situationen och de skadade. Situationer där tillgängliga resurser är direkt 

otillräckliga men det är möjligt att omdirigera resurser och förändra arbetssättet så att 

de normala kvalitetskraven för sjukvården går att upprätthålla benämns stor olycka. 

Om det inte är möjligt att längre upprätthålla dessa kvalitetskrav blir benämningen 

däremot katastrof (Lennqvist, 2009). Sjukvårdsledningens syfte är att organisera 

sjukvårdande insatser så de ger största möjliga patientnytta (Rüter, Nilsson & 
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Vikström, 2006). Prehospital sjukvårdsledning (PS) är ett nationellt koncept som 

bygger på socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS, 2013:22) gällande 

ledning på skadeplats.  Genom detta koncept finns en förutbestämd mall att arbeta 

utifrån som ska fungera såväl vid den lilla olyckan som vid en större katastrof 

(Lennqvist, 2009). Två roller i sjukvårdsledningen är obligatoriska och benämns 

sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig (SOSFS, 2013:22). Det vanligaste scenariot är att 

besättningen i den ambulans som anländer till skadeplatsen först tar sig an dessa 

roller. Sjukvårdsledarens roll är i första hand logistisk och den som besitter den rollen 

bör inte involvera sig i det patientnära arbetet utan skaffa sig en överblick över hela 

situationen och ta kommandot för vidare handläggning av situationen. 

Sjukvårdsledaren har det övergripande ansvaret för säkerheten, resurser och 

kommunikation och är därmed den som för en dialog med andra instanser till exempel 

räddningsledare, polisinsatschef och larmcentral (Rüter, Nilsson & Vikström, 2006). 

Den som är medicinskt ansvarig måste minst vara legitimerad sjuksköterska (SOSFS, 

2013:22) och ansvarar för att bedöma och prioritera de drabbade i skadeområdet. Det 

krävs en ständig kommunikation mellan nyanlända resurser, sjukvårdsledaren och den 

medicinskt ansvarige för att arbetet på skadeplatsen ska fungera. Vidare krävs att 

sjukvårdsledaren för en kommunikation utåt, mot sjukhus som kan komma att beröras 

av att de drabbade transporteras dit, så dessa hinner mobilisera resurser (Rüter, 

Nilsson & Vikström, 2006). 

Sjukvårdsledning har i flertalet studier visat sig vara svårbemästrat och kräver både 

övning och erfarenhet (Suserud, 2001; Gryth et al. 2010; Postma et al. 2013). Vid en 

terroristattack i en Israelisk småstad 2005 var ambulanspersonalen snabb med att 

informera de närliggande sjukhusen om vad som inträffat och det resulterade i att 

sjukhusen kunde mobilisera och därmed hantera det stora antal drabbade som anlände 

(Bloch et al. 2007). 

I centrala Göteborg utbröt 1998 en kraftig brand på ett diskotek där flera hundra 

ungdomar skadades och många dog. Vid granskning av sjukvårdsledningen vid 

branden framkom svårigheter i kommunikationen mellan olika ambulansstationer 

vilket ledde till att många av vårdutövarna upplevde ledningen som ostrukturerad och 
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oorganiserad. Även stora brister i samverkan och kommunikationen mellan polis och 

räddningstjänst framkom som upplevda problem hos ambulanspersonalen (Suserud, 

2001).  

Situationsanpassat ledarskap 

Olika situationer kräver en flexibel ledare som kan möta sina medarbetares olika behov 

av stöd och guidning för att optimera arbetet. Situationsanpassat ledarskap är en 

organisationsteori utvecklad av Hersey och Blanchard där dessa komponenter är av 

största vikt (Hersey, Blanchard & Johnson, 2000). Teorin grundar sig på att en 

medarbetare befinner sig någonstans i en fyrgradig utvecklingstrappa, där den lägsta 

nivån är en oerfaren men engagerad medarbetare och den högsta nivån innebär att 

medarbetaren har hög kompetens och kan arbeta självständigt mot ett visst mål. En 

situationsanpassad ledare bör kunna identifiera medarbetarens utvecklingsnivå och 

därifrån anpassa sitt ledarskap (Hersey, Blanchard & Johnson, 2000). Medarbetaren 

som är längst ner på trappan behöver tydliga instruktioner och stöd från sin ledare 

medan den medarbetare som befinner sig högst upp kan tillåtas vara 

självbestämmande i en större utsträckning. Situationsanpassat ledarskap ska ses som 

en process där målet är att varje medarbetare ska uppnå sin högsta möjliga 

prestationsnivå för att arbetet ska nå specifika mål (Hersey, Blanchard & Johnson, 

2000).  

Problemformulering 

Att vara ambulanssjuksköterska är ett mångdimensionellt yrke med flertalet svåra 

utmaningar (Suserud, 2001; Suserud et al. 2005; Wireklint Sundström & Dahlberg, 

2011; Almerud Östberg & Nordgren, 2012). Då det inte hör till det dagliga arbetet i 

ambulansen att få ett uppdrag där det krävs att ambulansbesättningen antar 

sjukvårdsledarroller är det i författarens intresse att få en inblick i hur sjuksköterskor i 

ambulansen upplever dessa uppdrag. Genom att belysa sjuksköterskors upplevelser av 

att vara i ledande positioner på en skadeplats tror författaren att kunskap kan inhämtas 

som kan bidra till förbättringar inom detta svårbemästrade kompetensområde.  
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vara 

sjukvårdsledare respektive medicinskt ansvarig på en skadeplats. Vidare syftade 

studien till att få en inblick i hur de upplever uppdragen före ankomst och efter 

avslutat uppdrag. 

Metod 

För att svara till studiens syfte har en deskriptiv intervjustudie med kvalitativ ansats 

valts. En deskriptiv kvalitativ ansats innebär att det är den individuellt upplevda 

erfarenheten och hur informanterna beskriver den, som ligger till grund för 

datamaterialet (Polit & Beck, 2012). För att fånga den individuella upplevelsen har 

halvstrukturerade intervjuer med informanterna genomförts. En halvstrukturerad 

intervju innebär att intervjun är mer strukturerad än ett vanligt samtal men dock inte 

fullt så strikt som till exempel en enkät. I en halvstrukturerad intervju kan frågorna 

ställas i olika följd beroende på vad som bäst lämpar sig under intervjun samt att 

förslag på olika följdfrågor finns som även de anpassas utifrån innehållet i intervjun 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Vid intervjuerna fick informanterna berätta hur det är att 

vara sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig. De frågor som ställdes framkommer i 

bilaga 3. Intervjuerna spelades in med ljudupptagning via en mobiltelefon och de 

varade mellan 16 och 36 minuter. Därefter har intervjuerna transkriberats ordagrant av 

författaren och sedan har de skrivits ut i pappersformat. När alla intervjuer var 

transkriberade och utskrivna så raderades all ljudupptagning. Studien genomfördes i 

mellersta Sverige vid tre olika ambulansstationer och vid två olika landsting. 

Ambulansstationerna valdes ut utifrån deras geografiska lokalisering för att underlätta 

datainsamlingen för författaren och ingen ambulansstation låg längre bort än 10 mil 

ifrån författarens hemvist.  

Etiska överväganden 

Tillstånd att genomföra studien söktes hos ambulansstationernas enhetschefer. Alla 

informanter fick information skriftligt om studien och om att det var frivilligt att 

delta innan de anmälde intresse att delta. Därefter fick de i anknytning till 
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intervjuerna även muntlig information om studien, syftet, upplägget samt återigen 

information om att deltagandet var frivilligt och att möjligheten att när som helst 

avbryta sitt deltagande utan att ange en orsak fanns. Allt insamlat material 

behandlades konfidentiellt, endast författaren och handledaren hade tillgång till 

inspelat och transkriberat material.  

Urval och deltagare  

Ett informationsbrev (bilaga 1) om studien, dess uppbyggnad och syfte skickades 

med e-post till ambulansstationernas chefer. När cheferna sedan hade godkänt att 

studien genomfördes inom deras verksamhetsområde skickades ytterligare ett 

informationsbrev (bilaga 2) ut via e-post till sjuksköterskor som arbetade på dessa 

ambulansstationer. Detta e-post skickades först till chefen som i sin tur 

vidarebefordrade det till sina medarbetare. För att få deltagare till studien har ett 

bekvämlighetsurval gjorts. Det betyder att deltagarna frivilligt anmäler intresse till 

att delta (Polit & Beck, 2012, s 516). I praktiken innebar det att intresserade 

sjuksköterskor fick höra av sig till författaren via telefon eller e-post. I 

informationsbrevet framgick inklusionskriterier vilka var följande; legitimerad 

sjuksköterska, minst fyraårig ambulanserfarenhet och erfarenhet av att bemästra 

båda rollerna i sjukvårdsledningen. Sammanlagt var det tio stycken sjuksköterskor 

som anmälde intresse att delta. Åtta av tio intresserade svarade via e-post och två 

sjuksköterskor svarade genom att skicka SMS. Efter kontakt med frivilliga 

informanter bestämdes tid och plats för intervjuerna. Sammanlagt genomfördes nio 

intervjuer. En intervju genomfördes aldrig på grund av långvarig sjukfrånvaro hos 

informanten. Två av de nio intervjuerna genomfördes efter överenskommelse i 

informanternas hem, de övriga sju genomfördes under informanternas ordinarie 

arbetstid på deras arbetsplats. Av de nio informanterna var sex män och tre var 

kvinnor. Fyra av nio var specialistutbildade ambulanssjuksköterskor. Åldersspannet 

på informanterna var från 34 år till 58 år och erfarenheten av ambulanssjukvård var 

som kortast 10 år och som längst 38 år.  
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Analys 

En manifest analys av intervjumaterialetet skedde utifrån Graneheim och Lundmans 

(2004) sätt att analysera kvalitativ forskning. Detta innebar att den utskrivna texten 

lästes igenom flertalet gånger och när författaren kände sig bekant med intervjuerna 

började meningsbärande enheter att utses i texterna. Dessa markerades med 

överstrykningspenna. Meningsbärande enheter är sådan information som svarar till 

studiens syfte och är därför relevant i sammanhanget. Vidare är meningsbärande 

enheter ofta relativt långa då även omgivande text tas med för att bibehålla 

sammanhanget (Graneheim & Lundman, 2004). De meningsbärande enheterna 

kondenserades därefter vilket innebar att de kortades ner men att de ändå bibehöll sitt 

innehåll. De kondenserade meningarna sorterades därefter i olika koder utifrån dess 

innebörd. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att de kondenserade meningarna 

bör få en kod, vilket innebär en slags etikett som kortfattat beskriver innehållet. 

Koderna sorterades därefter in o olika huvudgrupper, så kallade kategorier. Kategorier 

kan vara förutbestämda eller bildas i utifrån de olika kodernas innebörd. Kategorierna 

var i detta fall inte förutbestämda utan de bildades under analysens gång. Graneheim 

och Lundmann (2004) beskriver analysprocessen som den svåraste då tanken är att de 

kondenserade texterna uteslutande ska passa in i endast en kategori och att det medför 

en risk för att texten fragmenteras. Om texten blir fragmenterad kan viktig information 

missas. Denna process visade sig vara tidskrävande och svår men resulterade tillslut i 

en tabell för att författaren lättare skulle få en överblick av materialet. Exempel på 

tabellen visas i Tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på analysen. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Nä men det är ju 

roligt, man får 

verkligen försöka.  

Roligt att försöka 

göra det bra 

Roligt att 

försöka 

Anta 

utmaningen 

Positiva 

känslor 

Det är ju svårt när 

man, man kanske 

har flera röda 

skallar och veta då 

vem som är mest 

röd 

Svårt att prioritera 

bland de röda 

Prioriterings- 

problem 

Upplevda 

svårigheter 

Negativa 

känslor 

Man pratar ju med 

varann, om vem 

som ska göra vad 

och så, så man vet 

Pratar med 

kollegan om 

insatsen före 

uppdraget 

Upprättar 

handlingsplan 

inför uppdrag 

Behov av 

förberedelse 

inför varje 

uppdrag 

Behov av att 

vara 

förberedd 
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Resultat 

Det framkom tre huvudkategorier: Positiva känslor, Negativa känslor samt Behov av 

att vara förberedd. Varje huvudkategori består av 2-3 subkategorier, se tabell 2. 

Resultatet presenteras i löpande text kategorivis. 

 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier 

 

 

Positiva känslor 

Här presenteras faktorer som bidrar till positiva känslor kring upplevelsen av 

sjukvårdsledningen. Två subkategorier framkom; Anta utmaningen samt Faktorer som 

inger trygghet.  

Anta utmaningen 

Informanterna uppgav att de upplever sjukvårdsledarrollerna som en stor utmaning 

där deras kompetens sätts på prov och det är en utmaning som är utöver det vanliga i 

ambulanssjuksköterskeyrket. Vid information om en mindre olycka känner sig 

informanterna bekväma i rollerna som sjukvårdsledningen innebär, speciellt om 

informationen från larmcentralen ger ett intryck av att tilldelade resurser är fullt 

tillräckliga för den kommande insatsen. Given information från larmcentralen visade 

sig vara grundläggande för hur informanterna upplever känslan inför att anta 

Positiva känslor

Anta
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Faktorer 
som inger 
trygghet

Negativa känslor
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nervositet och 
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ledningsrollerna. Alla informanter beskriver att det är utan problem och med en viss 

skärpa som de antar ledningsrollerna inför ”den lilla” olyckan eller den ”lilla insatsen”. 

Informanterna uppgav att det är roligt, utmanande och spännande att vara i 

ledningsposition. De upplevelserna baseras på att det inte är en vardagssyssla och att 

de måste fokusera på sin uppgift.  

”…man får verkligen försöka” (I 2). 

”.. göra så bra man bara kan..” (I 7). 

”… det gäller ju verkligen att det blir rätt, man får tänka till” (I 1). 

Informanterna upplever att i ledningsposition är man spindeln i nätet och måste ha 

koll på alla resurser, inkommande, de på plats och de som redan lämnat platsen.  

Informanterna uppgav att det vanligaste scenariot är att alla drabbade i en olycka 

oftast kan transporteras så fort de är stabiliserade och att transporten kan ske till 

närmsta akutsjukhus utan vidare betänkligheter. Vid en liten olycka där resurserna är 

fullt tillräckliga såg informanterna inget problem i att hantera avtransporteringen av 

patienterna. 

Det framkom att om insatsen har gått bra så är känslan att ha varit sjukvårdsledare ofta 

densamma.  

”Det är ju roligt när det blir bra” (I 2). 

”Under dom förutsättningarna jag hade, ja det gick ju bra, det brukar vara så det känns” (I 3). 

Faktorer som inger trygghet 

Det framkom att informanterna upplevde ledarrollerna olika beroende på vilka de 

arbetade med. Hade de kollegor med sig som de var vana att arbeta med och som de 

kunde lita på skulle följa PS-konceptet så kändes det tryggt. Kollegan kunde vara ett 

stöd även om kollegan hade andra uppgifter att utföra.  

”Man kan bolla med sin kollega, de hjälper ju ofta till om det behövs. Det är skönt när man är 

ihopkörd” (I 8). 
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”Man har sina arbetskamrater som stöd, och dom gör det lätt för en” (I 7). 

God kommunikationen med sina kollegor, medicinskt ansvarig, räddningsledare och 

polisinsatschef var en förutsättning för att informanterna skulle uppleva att de tryggt 

kunde bemästra sjukvårdsledarrollen då de menar att de är helt beroende av 

samverkan mellan dessa instanser. 

Informanterna beskriver att de litar på sin kompetens och erfarenhet när det gäller att 

prioritera patienter enligt färgkoder.  

”I början var man ju naturligtvis väldigt nervös men med erfarenhet så känner man sig nog 

mer trygg i det här” (I 5). 

”Vi gör ju bedömningar hela dagarna så det är ju inget nytt” (I 1). 

Vidare ansåg informanterna att de hade tillräcklig kunskap för att avgöra vilka skador 

som bästa lämpade sig för längre transporter till geografiskt avlägsna sjukhus. 

”Det är ju till exempel dumt att skicka en skalle [skallskadad patient] norrut när man vet att 

den kommer att hamna i Uppsala tillslut” (I 5). 

 Några informanter belyste vikten av att ha en struktur på arbetet och jämförde den 

medicinska insatsen med militärens strukturerade arbetssätt och ansåg att det var en 

hjälp vid stora händelser där det lätt kan bli rörigt utan denna struktur.  

”Vi är ganska styrda av PHTLS1, och kan man det så är det ju bara att följa det” (I 8). 

Negativa känslor 

Här presenteras orsaker som leder till en negativ upplevelse av sjukvårdsledningen. 

Tre subkategorier framkom; Faktorer som inger nervositet och stress; Betungande 

uppgifter samt Upplevda svårigheter. 

Faktorer som inger nervositet och stress 

Flera informanter beskrev att den första känslan som kommer med ett larm där de ska 

få axla rollen som sjukvårdsledare är en viss nervositet.   

                                                      
1 Prehospital Trauma Life Support. Ett koncept för handläggning av traumapatienter. 
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”Det spelar ingen roll hur länge man har jobbat, att vara sjukvårdsledare är nervöst, säger man 

nåt annat så ljuger man. Man blir nervös” (Informant (I) 3). 

”Det är ju inget som händer dagligen //…man blir samtidigt lite nervös” (I 7). 

Vidare framkom att den känslan kan växa sig starkare baserat på den information som 

inkommer via larmcentralen. Vid misstanke om en större händelse går känslan över i 

stress och informanterna upplever att de ska axla ett stort ansvar oavsett vilken av 

ledarpositionerna de förväntas anta. Stressen visade sig bero dels på osäkra uppgifter 

från larmcentralen, vilket leder till svårigheter för informanterna att förbereda sig 

mentalt men även stress för att bli granskad i sina ledarroller.  

”..känner en viss stress. Inte för att man inte vet vad ens uppgift är, utan för att oavsett, hur 

man än sköter jobbet, blir man granskad. Efteråt” (I 4). 

Några informanter uppgav att de kunde känna stress inför insatsen för att de var 

oroliga att de andra aktörerna i insatsen skulle vara stressade och därmed svåra att 

arbeta med.  

”Stress kan ju få människor att frångå konceptet också, och då blir det ju svårt” (I 4). 

Informanterna uppgav att de kunde känna stress i sjukvårdsledarrollen om det kom 

mer erfarna eller mer auktoritära kollegor till skadeplatsen.  

”Det kan ju vara svårt, när de är mer van. Dom kanske inte riktigt lyssnar. Ibland kör dom sitt 

eget race” (I 9). 

Betungande uppgifter 

Vid information om en allvarlig och/eller större händelse var informanterna medvetna 

om att de som medicinskt ansvariga kunde behöva ta ett medicinskt inriktningsbeslut2. 

Detta var något som alla informanter upplevde som en betungande uppgift som de 

helst skulle slippa.  

”..måste fatta ett inriktningsbeslut som kanske inte gynnar några” (I 1). 

                                                      
2 Beslut gällande ambitionsnivå på vården. Gäller alla på skadeplatsen. 
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”…det här etiska dilemmat när man måste fatta ett medicinskt inriktningsbeslut som kanske 

innebär… ja att vissa inte klarar sig helt enkelt” (I 9). 

Ytterligare betungande uppgifter som åläggs på den medicinsk ansvarige visade sig 

vara att genomföra den första inventeringen av de skadade på en skadeplats. 

Informanterna uppgav att de vet att det kan vara nödvändigt att lämna en svårt 

skadad patient för att kunna rädda flera andra men det upplevs som väldigt svårt och 

jobbigt.  

”Den första kanske är väldigt skadad och man ska gå förbi efter att kanske bara ha gjort fria 

luftvägar för att kunna rädda tio andra. Det är ju inte direkt roligt” (I 1). 

”Det är nog lätt hänt, för man vill ju helst stanna så det måste man ju tänka på, att inte fastna” 

(I 2). 

Vidare ansåg informanterna att det var betungande att behöva ta beslut som innebär 

att vissa patienter med en akut skada/sjukdom måste vänta för att resurserna inte 

räcker till för att ge optimal vård till alla utan fokus läggs på att rädda så många som 

möjligt. 

Upplevda svårigheter 

Brister i kommunikationen sågs som en bidragande orsak till att sjukvårdsledning kan 

upplevas som svårt. Informanterna uppgav att de i sina ledningspositioner är beroende 

av att övriga på skadeplatsen följer PS-konceptet och rapporterar kontinuerligt vad 

som sker.  

”Man behöver ju att alla rapporterar till mig..// annars har jag ingen koll på vad som händer 

och ingen koll på vilka patienterna är.” (I 6). 

”Jag trodde jag hade en bil [ambulans] till, men de hade tydligen åkt två vårdare i en annan bil 

så jag var en bil kort helt plötsligt” (I 3). 

Det framkom problem i prioriteringen av patienterna när flertalet patienter uppfyllde 

kriterier för att komma under sjukhusvård omgående. Att då avgöra vilken av de akut 
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skadade patienterna som hade största vinning i att snabbt komma till sjukhus visade 

sig vara svårt att ansvara över.  

”Vem som ska skickas först, det kan ju vara svårt. Och vem som ska, vem som har störst behov 

att komma till en speciell inrättning först” (I 7). 

I rollen som medicinskt ansvarig framkom en viss rädsla för att ta fel beslut gällande 

patienthanteringen.  

”Man tänker ju om det vart rätt det här. Man har ju ingen röntgensyn så det är klart, det blir 

ju inte alltid rätt alla gånger, kan jag tänka mig” (I 8). 

Flertalet av informanterna uppgav att den svåraste delen i att vara medicinskt ansvarig 

var att inventera och värdera resursbehov. Beroende på skadeplatsens geografiska 

lokalisering och/eller skadepanoramat kunde även resursbrist vara ett stort problem. 

Flertalet informanter uppgav att de ibland önskande fler resurser än vad som fanns att 

tillgå. När det förelåg resursbrist så upplevde informanterna att de blev tvungna att gå 

in i vården av patienterna och då upplevde de svårigheter vid överlämnandet när väl 

andra resurser anlände. Informanterna upplevde ett ansvar över de patienter de hade 

påbörjat behandling på och att det kunde kännas besvärligt att lämna ifrån sig det och 

kliva tillbaka i ledningsrollen.  

”När man har jobbat med en patient vill man ju gärna fortsätta under bättre förutsättningar, 

det är ju ens egen patient liksom fast ändå inte” (I 5). 

Behov av att vara förberedd 

Det framkom att informanterna hade ett behov av att vara förberedd, både att hinna 

förbereda sig inför det specifika uppdraget men även att känna sig beredd generellt. 

Här presenteras två subkategorier; Behov av förberedelse inför varje uppdrag samt 

Faktorer som bidrar till upplevelse av att vara redo.  

Behov av förberedelse inför varje uppdrag 

Inför uppdrag förbereder sig informanterna genom att i förväg försöka visualisera 

olyckan. Detta görs genom erhållen information från larmcentralen. Den informationen 

upplever informanterna som mycket viktig för den mentala förberedelsen. Vidare kan 
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informanterna genom denna information tänka ut ett möjligt scenario som hjälper dem 

att förbereda sig inför insatsen. Alla informanter uppgav även att de samtalar med sin 

kollega under framkörningen och på så vis kommer överens om vem som ska göra vad 

väl framme på plats. 

”Man pratar ju med varann, om vem som ska göra vad och så, så man vet” (I 4). 

Vidare går flera av informanterna igenom rutiner såsom rapporteringsrutinen3, den 

fasta fördelningsnyckeln4 och triageringsmallen5. Ofta tar informanterna även kontakt 

med larmcentralen för att höra om det finns mer information om olyckan. Alla 

informanter tänker minst ett steg i förväg när det gäller vilket vårdbehov som kan 

finnas, om det finns några speciella omständigheter såsom barn eller brännskador samt 

vilka resurser som finns tilldelade och vilka resurser som kan tänkas behövas.  

”Det är ju inte min primära uppgift, att tänka på resurser. Utan det är ju SOS som ska skicka 

dom ambulanser jag vill ha, men ändå. Man tänker vilka som finns i tjänst på sin station och 

även andra stationer” (I 2). 

Informanterna uppgav även att de under framkörningen förbereder sig för att 

optimera kommunikationen genom att till exempel få en sjukvårdsinsatsgrupp6 

tilldelad till sig från larmcentralen eller att ställa in Rakel7 handenheten på rätt RAPS-

kanal8. 

                                                      
3 Rutin för vad som ska ingå i den första rapporten från skadeplatsen. I PS-konceptet används 

METHANE som står för Misstänkt särskild händelse, Exakt lokalisation, Typ av händelse, Hot 

och risker, Ankomstväg, Numerär av drabbade och Extra resurser.  

 
4 Fast mall som ger information gällande hur många allvarligt skadade närliggande sjukhus ska 

klara av att ta emot utan att de behöver mobilisera resurser.  

 
5 Fast mall för att sortera och prioritera skadade vid en större händelse. De drabbade erhåller en 

färgkod utifrån allvarlighetsgraden på deras tillstånd. Färgskalan har tre lägen; Röd: kritisk, 

kan ej vänta, Gul: Kan vänta, Grön: ska vänta.  

 
6 Talgrupp där alla sjukvårdsresurser kan kommunicera med varandra 

 
7 Krypterat radiokommunikationssystem som administreras av MSB (Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap).  

 
8 En särskild talgrupp för räddningstjänst, ambulans, polis och SOS (larmcentral) som arbetar 

med samma olycka och möjliggör kommunikation mellan dessa olika instanser.  
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Faktorer som bidrar till upplevelse av att vara redo 

Alla informanter uppger att de brukar reflektera över sin insats efter att ha varit i en 

ledningsposition. Detta för att förvärva kunskap från insatsen. Reflektionen görs gärna 

i samråd med sina närmaste kollegor. 

”Ris och ros är ju bra. Och det är inte för att piska någon, utan det är för att, vad gjorde vi 

mindre bra, vad kan vi göra bättre” (I 6). 

”Allt kan utvecklas, oavsett 30 år i branschen” (I 4). 

 Är det en olycka med lindrigt skadade blir reflektionen inte så omfattande. Vid större 

händelser med flera resurser inblandade brukar informanterna även diskutera 

händelsen med kollegor som inte närvarat vid insatsen. Detta för att dels debriefa sig 

själv samt för att dela med sig av sina erfarenheter till kollegorna. I diskussionen med 

de andra kollegorna framkom det att syftet var att ta lärdom och kunna förbättra 

arbetet på skadeplatsen. Det ansågs minst lika viktigt att lyfta fram insatsens starka 

sidor såväl som det som gick mindre bra. Att ha erfarenhet i att bemästra 

ledningsrollerna såg informanterna som fördelaktigt.  

Flertalet informanter lyfter upp vikten av att träna på hela PS-konceptet. 

Informanterna upplever att det ger ett positivt resultat att träna på konceptet på 

övningar men att förhållandena på skarpa uppdrag ofta skiljer sig från dessa. 

Informanterna beskriver övningar som en förberedelse genom att de har agerat i 

ledningsposition och därmed känner igen tillvägagångssättet vid en skarp händelse 

och att de kan luta sig mot processen i övningen även vid ett skarpt uppdrag.  

”Man kan tänka, hur va det nu, just ja, vi gjorde ju så. Kanske kan det funka nu också” (I 8). 

Vidare upplevde informanterna att det är på de små olyckorna som den bästa 

träningen ges och att det är av stor vikt att alla följer konceptet, speciellt viktigt ansåg 

informanterna att det var när det handlade om olyckor där resurserna kom ifrån olika 

ambulansstationer/landsting.  
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vara 

sjukvårdsledare respektive medicinskt ansvarig på en skadeplats. Vidare syftade 

studien till att få en inblick i hur de upplever uppdragen före ankomst och efter 

avslutat uppdrag. 

I studien framkom att det är med en viss nervositet man tar sig an ledningsrollerna på 

en skadeplats. Vidare upplever sjuksköterskorna att det är spännande och utmanande 

att vara i ledningsposition och de upplever att kompetensen verkligen ställs på sin 

spets. Det kollegiala stödet upplever sjuksköterskorna som viktigt redan innan 

ankomst till skadeplatsen då de flesta pratar med sin kollega om ett tänkbart scenario 

och förbereder sig därefter. Förberedelserna grundar sig på de uppgifter som 

inkommit angående olyckan från SOS. Den kollegiala samverkan forstätter att ha en 

stor betydelse under hela uppdraget där kommunikationen mellan alla resurser är en 

viktig del för att få en optimal sjukvårdsledning.  

Metoddiskussion 

De etiska ställningstagandena inför denna studie upplevs av författaren som fullt 

tillräckliga. Det baseras på att deltagarna erhöll information om studiens syfte, 

tillvägagångssätt och genomförande och därefter självmant fick anmäla ett intresse att 

delta. Alla informanter fick både skriftlig och muntlig information om att all 

deltagande i studien var frivilligt samt att de när som helst kunde välja att avbryta sitt 

deltagande. All insamlad data behandlades konfidentiellt och redovisades så att ingen 

enskild informants namn eller arbetsplats kunde identifieras. Ljudupptagningen 

raderades så snart materialet var transkriberat vilket minskade risken för att ljudfilerna 

skulle kunna knytas till en person. Vidare inhämtades ett godkännande från 

enhetscheferna vid varje ambulansstation. Informanterna fick själva avgöra när och var 

intervjun skulle ske, detta för att öka komfortkänslan hos deltagarna.  

Författaren är verksam inom ambulanssjukvården och arbetar på en av de 

ambulansstationer som studien genomförts vid. Detta kan ha inverkat på vilka som 

anmält intresse att delta samt påverkat resultatet. Dels kan sjuksköterskor ha valt att 
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delta för att de vill vara författaren behjälplig i studien samtidigt finns risken att 

sjuksköterskor har valt att avstå från att delta då de känner författaren på ett personligt 

plan. Vidare kan resultatet ha blivit påverkat då risken finns att sjuksköterskor som 

känner och arbetar med sin intervjuare väljer att inte delge brister eller negativa 

upplevelser.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att med den kvalitativa forskningsintervjun 

försöker forskaren förstå informanternas beskrivna upplevelser ur deras synvinkel. 

Detta kan vara svårt då det föreligger en förförståelse hos intervjuaren. Intervjuaren, i 

detta fall författaren, kan ha svårigheter i att ha ett öppet förhållningssätt utan att 

applicera sina egna förkunskaper och därmed dra slutsatser utifrån egna erfarenheter. I 

denna studie har författaren försökt att minimera dessa risker genom att ställa 

följdfrågor så som ”Hur menar du då?” och ”Kan du utveckla?” (se intervjuguide, 

bilaga 3). Detta för att informanten ska få en möjlighet att förklara sitt uttalande utan 

att författaren gör egna antaganden.  

Informanterna kan ha upplevt intervjusituationen samt ljudupptagningen som 

hämmande. Detta torde ha en relativ liten inverkan på resultatet då informanterna i 

förväg vetat om tillvägagångssättet samt att de själva valt att delta under dessa 

premisser. Att informanterna själv valt att delta kan ha inverkat på resultatet på flera 

sätt. Dels kan det vara så att informanterna har upplevt ytterligheter inom studiens 

ramar eller att de representerar de som känner sig bekväma med prehospital 

sjukvårdsledning. De som till exempel känner att de har en bristande kompetens inom 

ämnet kanske har valt att inte delta i studien.  Samtidigt är det en styrka i studien att 

informanterna själv anmält intresse att delta. Frivilliga informanter är ofta de som har 

mycket att berätta och kan därmed ge utförlig information (Kvale & Brinkmann, 2009).  

En annan aspekt att ta hänsyn till i föreliggande studie är dess knappa deltagarantal. 

Endast nio personer deltog i studien vilket kan innebära att trovärdigheten kan 

ifrågasättas. Dock anser författaren att ämnet blev mättat med dessa intervjuer då inget 

nytt framkom i samband med de sista fyra intervjuerna.  
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Graneheim och Lundman (2004) beskriver att en studie där deltagarna har olika 

erfarenheter, olika kön samt olika åldersspann ger ökad trovärdighet till resultatet. I 

föreliggande studie förekom en markant skillnad i erfarenhet av ambulanssjukvård 

samt i informanternas åldersspann. Dessa variabler borde kunna bidra med en vidare 

syn på informanternas egna upplevelser och därmed leda till ett mer tillförlitligt 

resultat som kan överföras på en större del ambulanssjuksköterskor. Dock anser 

författaren att resultatet inte är överförbart på nyutbildade sjuksköterskor eller 

sjuksköterskor med liten erfarenhet av ambulanssjukvård. Gällande könsfördelningen i 

studien (1/3 kvinnor) återspeglar den väl hur könsfördelningen ser ut på de 

ambulansstationer som ingick i studien. Författaren ser således ingen nackdel i att 

endast tre kvinnor ingick i föreliggande studie då ett högre antal kvinnor i studien 

skulle kunna leda till att överförbarheten på verkligheten kan ifrågasättas.    

Resultatdiskussion 

I föreliggande studie visade det sig att sjuksköterskor i ambulansen förbereder sig inför 

sitt uppdrag genom att tänka sig ett scenario utifrån informationen som inkommit via 

SOS. Detta stämmer väl överens med andra studier (Abelsson & Lindwall, 2012; 

Wireklint Sundström & Dahlberg, 2012) där även vikten av att vara mentalt förberedd 

på detta sätt belyses. 

Då det ingår i ambulanssjuksköterskans yrkesroll att bemästra de båda 

ledningspositionerna är det glädjande att sjuksköterskor i ambulansen känner sig 

relativt bekväma i dessa roller åtminstone vid de mindre olyckorna. PS-konceptet är 

dessutom uppbyggt på ett sådant sätt att det ska fungera oavsett storlek och 

omfattning. Flera informanter ansåg just att det är skönt att PS- konceptet följer en 

strikt mall där oavsett omständigheter så kan personalen arbeta utifrån den. Det har 

visat sig i en svensk studie att ambulanspersonal blir mer följsamma gentemot 

behandlingsriktlinjer om de har tillgång till ett datoriserat beslutsstöd. En av 

anledningarna till detta tros vara att det är lätt att följa samt att de är lättillgängliga i 

arbetet med patienterna (Andersson Hagiwara et al. 2014). På liknande sätt kan det 

vara att sjuksköterskorna finner det lätt att följa den mall som PS-konceptet grundar 

sig på.  
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Informanterna i denna studie uppger att de är trygga i sin kompetens gällande att 

prioritera patienter. Då det ingår i rollen som medicinskt ansvarig att triagera och 

prioritera ses detta som en förutsättning för att bemästra yrkesrollen. Informanterna 

upplever att det är lätt att följa den befintliga triageringsmallen och de kan därmed 

snabbt prioritera en patient enligt gällande färgkoder. Att arbeta utifrån strikta mallar 

har visat sig vara fördelaktigt då alla arbetar utifrån samma riktlinjer (Hjälte, Suserud, 

Herlitz & Karlberg, 2007) vilket borde leda till att alla patienter får samma triagering 

oavsett vilken sjuksköterska som utfört triageringen. 

Att det råder skillnad på känslan vid den lilla olyckan och vid den större var något 

som framkom i studien. En mindre händelse/olycka upplevde informanterna som fullt 

hanterbar medan en större händelse ofta bringade ett stort stresspåslag. Detta är något 

som man tagit tillvara på i Schweiz där den prehospitala sjukvårdsledningen har en 

annan uppbyggnad (Carron et al. 2014). Där finns akutläkare och ambulanspersonal 

som arbetar i ett team om två personer med dygnet runt jour på en helikopterstation. 

Dessa par har specialutbildning i prehospital sjukvårdsledning och kalls in per 

automatik när vissa kriterier uppfylls (fler än tio skadade, fem ambulanser skickade, 

ovanliga händelser eller stora säkerhetsrisker). Vid en mindre händelse anses 

ambulanspersonalen kunna hantera sjukvårdsledningen utan denna 

specialistkompetens dock kan både ambulanspersonal, polis och räddningstjänst 

begära assistans från paret utan att dessa kriterier föreligger (Carron et al. 2014). I 

Sverige finns en fördjupningskurs i PS (PS+) vilken kanske kan jämföras med denna 

specialistkompetens. Föreliggande studie genomfördes vid tre ambulansstationer, 

dessa är bemannade med sammanlagt sjuttiosex heltidstjänster varav fyra har 

genomgått PS+ utbildningen. Det finns således ingen garanti för att någon som besitter 

denna specialistkompetens är i tjänst om en större händelse skulle inträffa. I 

föreliggande studie framkommer dock, precis som förutsättes i Schweiz (Carron et al. 

2014), att sjuksköterskor upplever att de kan bemästra sjukvårdsledningen vid den 

mindre olyckan.  

Rüter, Nilsson och Vikström (2006) skriver att en ledare bör besitta ledarskapsförmåga 

och ha målmedvetenhet för att optimera arbetet. I föreliggande studie framkommer det 
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att inte alla sjuksköterskor upplever att det behärskar ledarrollen, de upplever att de 

teoretiskt kan sin uppgift men att de har svårt att nå ut till sina medarbetare och få 

dem jobba mot samma mål. Detta kan ha att göra med att medarbetarna är på olika 

nivåer i sin kompetens att leda och utföra arbetet. Då flera studier (Gryth et al. 2010; 

Rimstad & Sollid, 2015) har visat att brister i ledningen påverkar arbetet med 

patienterna negativt borde kanske svenska ambulanssjuksköterskor erhålla mer 

träning och därmed få högre kompetens gällande sjukvårdsledning. I teorin om 

situationsanpassat ledarskap beskrivs hur olika individer befinner sig på olika 

utvecklingsnivåer och därmed är i varierande grad av behov av stöd och guidning i sitt 

arbete (Hersey, Blanchard & Johnson, 2000). Då det per automatik är besättningen i 

den första ambulansen som anländer till olycksplatsen som kommer få axla 

ledarrollerna finns det en risk att sjuksköterskor med sämre förutsättningar att leda 

och organisera arbetet ändå blir de som åläggs ledningsrollerna. Kanske är det så att en 

individ som befinner sig på en lägre nivå på utvecklingstrappan får svårigheter i att 

leda en individ som är på en högre nivå. Då träning i sjukvårdsledning har setts som 

effektivt (Suserud, 2001) borde kanske ambulanssjuksköterskor genomgå fler övningar 

där en god ledare, en ledare som bemästrar att ta hänsyn till medarbetarens 

utvecklingsnivå, kan hjälpa ambulanssjuksköterskan att klättra uppåt i 

utvecklingstrappan och därigenom själv bli en bättre ledare.  

Dal Ponte (2015) har analyserat en masskadehändelse i Santa Maria där det i förväg 

inte fanns någon plan för katastrofhändelser upprättad. Det framkom att pågrund av 

bristande struktur i både kommunikation mellan olika instanser och bristande 

erfarenhet hos de inblandade utfördes många transporter av patienter som redan var 

avlidna trots att resursläget var hårt ansatt. Det Dal Ponte (2015) kunde konstatera var 

att handläggningen och utgången av hela händelsen kunde ha blivit annorlunda om 

det funnits en plan, om de inblandade hade genomgått övning i katastrofhändelser 

samt om kommunikationen mellan sjukvård, polis och räddningstjänst hade fungerat. 

Detta stämmer väl med vad informanterna i föreliggande studie beskriver gällnade 

kommunikation. Informanterna anser att grunden för att lyckas med 

sjukvårdsledningen är kommunikation, detta gäller internt mellan sjuksköterskor men 

även externt mellan sjukvårdsledare, polis och räddningstjänst. Vidare sammanfaller 
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resultatet i denna studie väl med att övning leder till bättre handläggning av skarpa 

situationer. Informanterna upplever att övning ger en viss förberedelse även om den 

skarpa situationen inte överensstämmer med den genomgångna övningen. Detta är 

något som även Wireklint Sundström och Dahlberg (2012) sett i sin studie, att 

sjuksköterskor har lättare att förhålla sig till en situation och ett uppdrag om de har 

tidigare erfarenheter och därmed kan förvänta sig ett visst händelseförlopp.  

Att kollegorna har en stor betydelse för sjuksköterskor i ambulansen finner författaren 

vara föga förvånande. Precis som Ahl et al. (2005) beskriver informanterna i denna 

studie att de kommer sina kollegor nära i och med de olika och påfrestande uppdrag 

de genomför tillsammans. Informanterna beskriver vidare att de upplever att de får 

stöd och hjälp från sina kollegor att klara av uppdragen som medicinskt ansvarig och 

sjukvårdsledare. Flera studier har visat att kollegan kan vara ett stort stöd och även 

bidra till att stärka sjuksköterskan i sin yrkesutövning (Svensson & Fridlund 2008, 

Gibson & Bamford, 2009). I föreliggande studie belyser informanterna vikten av att 

känna sina kollegor, att det underlättar arbetet samt att det bidrar till en effektivare 

handläggning av patienterna. Wireklint Sundström och Dahlberg (2012) beskriver att 

det kollegiala samspelet kan ske utan ord när vårdarna är samspelta med varandra och 

att det leder till minskad oral kommunikation men med bibehållen effektivitet då 

vårdarna vet vad som förväntas av dem och vad de ska göra. Vid masskadehändelser 

kommer det att behöva mobiliseras resurser från olika regioner och således kommer 

inte alla inblandade att känna varandra och heller inte veta vilken kompetens eller 

under vilka förutsättningar dessa individer arbetar. Detta ställer höga krav på alla 

inblandade, inte minst på de i ledningspositioner som kanske skulle vinna på att kunna 

tillämpa ett situationsanpassat ledarskap för att optimera insatsen på platsen. Det har 

visat sig att kommunikation mellan resurser från olika ambulansstationer är 

svårbemästrat och kan ställa till problem (Bloch et al. 2007) och den tysta 

kommunikationen mellan kollegor kan i dessa fall kanske vara en bidragande orsak till 

denna barriär. Då PS är ett nationellt koncept som följer strikta mallar så kanske dessa 

kommunikationsmissar går att undvika då alla ska arbeta utifrån samma koncept. 

Vidare skulle det kanske finnas en vinst i att anordna nationella övningar i 

masskadehändelser, övningar där flertalet landsting är delaktiga dels för att finna 
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eventuella brister och dels för att få erfarenhet och ta lärdom av dessa inför framtida 

händelser.  

Det framkom i föreliggande studie att informanterna diskuterar sina insatser och 

upplevelser efter avslutat uppdrag. Informanterna uppgav själva att syftet med detta 

var att ta lärdom utifrån händelsen, att lyfta fram både positiva och negativa sidor av 

händelseförloppet. Vidare kan det upplevas skönt att prata om en traumatisk händelse 

med sina kollegor då sekretessen förhindrar sjuksköterskor från att prata med ”vem 

som helst”. Denna sorts debriefing, där man samtalar vardagligt med sin kollega om 

händelser, är ur många perspektiv mer effektiv än en formell debriefing. Det kan ske 

mer naturligt och är mer lättillgängligt än de organiserade debrifingsamtalen som en 

arbetsgivare kan tillhandahålla (Fullerton, Ursano, Vance & Wanc, 2000).  

Vidare forskning 

Intressant vore att göra denna studie i en kvantitativ ansats där fler kan bidra till ett 

resultat samt att informationen som informanterna ger är helt anonym, även inför 

forskaren, och se om det skulle påverka resultatet. 

Det finns mycket lite skrivet om hur ny personal i ambulansen upplever arbetet på en 

skadeplats. Upplever de situationen annorlunda? Har de samma farhågor och samma 

tänk gällande förberedelser inför uppdragen som erfaren personal? 

Vidare finns många jämförande aspekter som vore intressanta att undersöka. Finns det 

till exempel skillnader i upplevelsen av att vara i ledningsposition ur ett 

genusperspektiv? Skillnader i upplevelser i glesbygd jämfört med tätort? Tillgången till 

extra resurser ser olika ut i olika delar av landet. Bidrar detta till särskilda tankar hos 

sjuksköterskorna inför uppdrag? Upplever allmänsjuksköterskor och 

specialistutbildade sjuksköterskor ledningsrollerna likartat?  
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Bilaga 1 

 

 

Till vårdenhetschefen ambulansen XXXXX 

Information och förfrågan om genomförande av intervjustudie 

Som en del av vidareutbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot 

ambulanssjukvård genomför jag en studie som ligger till grund för min D-uppsats. 

Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vara i 

ledningsposition, det vill säga sjukvårdsledare samt medicinskt ansvarig. 

Datainsamlingen sker genom intervjuer som beräknas ta ca 30 minuter. De jag vill 

intervjua är sjuksköterskor som ska ha varit verksamma inom ambulanssjukvården i 

minst fyra år och ha bemästrat båda rollerna i sjukvårdsledningen. Intervjuerna kommer 

att spelas in för att sedan transkriberas. Resultatet kommer att vara avidentifierat, det 

kommer således inte att kunna härröras något uttalande till någon specifik person eller 

ambulansstation. Allt deltagande i studien är frivilligt och deltagarna kommer att få 

ytterligare information om studien, dess upplägg samt om möjligheten att när som helst 

avbryta sitt deltagande utan att ange en orsak till detta. Jag som författare samt min 

handledare är de enda som kommer att ha tillgång till inspelat material samt det 

transkriberade materialet. Efter avslutad studie kommer dessa data att förstöras.  

Jag söker godkännande från dig som vårdenhetschef att genomföra studien inom 

din verksamhet, gärna under deltagarnas ordinarie arbetstid och i era lokaler om 

inte deltagarna och jag kommer överens om annat.  

Studien kommer att utföras vid två olika landsting dock kommer ingen jämförelse 

mellan landstingen att göras. 

Vid frågor eller funderingar, hör av dig till mig eller min handledare. 

Med vänlig hälsning                                                        

Karin Persson, sjuksköterska/student   Bosse Ek, univ.adjunkt avd 

OMV 

Kape1503@student.miun.se                                            bosse.ek@miun.se  

070-5387013                                 010-1428851        

mailto:Kape1503@student.miun.se
mailto:bosse.ek@miun.se
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Bilaga 2                             

 

 

Information och förfrågan om att delta i en intervjustudie  

Jag söker dig, sjuksköterska som jobbat inom ambulansverksamhet i minst fyra år och 

har erfarenhet av att vara både sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig på en 

skadeplats. 

Som en del av vidareutbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot 

ambulanssjukvård genomför jag en studie som ligger till grund för min D-uppsats. 

Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vara i 

ledningsposition, det vill säga sjukvårdsledare samt medicinskt ansvarig. Fokus ligger 

på upplevelsen inför uppdraget, under- och efter utfört uppdrag. 

Datainsamlingen sker genom intervjuer som beräknas ta ca 30 minuter. Jag kommer att 

spela in intervjun, transkribera den och sedan analysera texten. Endast jag och min 

handledare kommer att ha tillgång till det materialet och efter avslutad studie kommer 

dessa material att förstöras. All data kommer att vara avidentifierad och kommer inte att 

kunna härröras till varken person eller ambulansstationstillhörighet. Intervjuerna 

kommer att ske på er arbetsplats och i största möjligaste mån under er ordinarie 

arbetstid såvida vi inte kommer överens om annat. Studien kommer att genomföras vid 

två olika landsting. Ingen jämförelse mellan landstingen kommer att ske. 

 

Allt deltagande i studien är frivilligt. Om du väljer att delta kan du när som helst 

under studiens gång välja att avbryta din medverkan utan att ge någon anledning till 

detta. 

Vid intresse att delta, frågor eller funderingar, hör av dig till mig eller min handledare. 

Med vänlig hälsning                                                        

Karin Persson, sjuksköterska/student   Bosse Ek, univ.adj. avd OMV 

Kape1503@student.miun.se                                            bosse.ek@miun.se 

070-5387013                                 010-1428851                                      

mailto:Kape1503@student.miun.se
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Hur länge har du varit sjuksköterska? 

Hur länge har du jobbat inom ambulanssjukvården? 

Hur gammal är du? Kön. 

Hur tänker och känner du på väg ut på ett uppdrag där du förmodligen kommer få 

anta rollen som sjukvårdsledare? 

Berätta hur det är att vara sjukvårdsledare på en skadeplats? 

Efter utfört uppdrag, hur har det känts då? 

Hur tänker och känner du på väg ut på ett uppdrag där du förmodligen kommer få 

anta rollen som medicinskt ansvarig? 

Berätta hur det är att vara medicinskt ansvarig på en skadeplats? 

Efter utfört uppdrag, hur har det känts då? 

Upplever du att det finns svårigheter i att bemästra någon av dessa roller? Vad? 

Följdfrågor 

Hur kändes det? 

Kan du utveckla? 

Hur menar du då? 

Varför tror du att det är så? 

 


