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Abstrakt

Ambulanssjukvården i Sverige har utvecklats medicinskt och tekniskt från patienttransport till  
prehospital, avancerad sjukvårdsverksamhet som en del i vårdkedjan. Prehospital vård har 
tidsmässigt blivit längre med ökande avstånd till sjukhus, vilket ställer högre krav på 
ambulanspersonalens tekniska-, omvårdnadsmässiga och medicinska kompetens utöver krav 
på trafiksäkerhet och komfort för patienter och ambulanspersonal. Syftet med detta arbete var 
att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av omvårdnad under långa 
ambulanstransporter. Sju legitimerade sjuksköterskor med utbildning inom akutvård 
intervjuades med kvalitativ halvstrukturerad metod på två ambulansstationer knutna till 
vårdcentral i Norrbottens län. Den utskrivna texten analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys. Ambulanssjuksköterskor upplevde ökad kontakt och djupare relation med 
patienter under långa ambulanstransporter vilket var stimulerande. Det var tillfredsställande 
att hinna se effekter av omvårdnadsåtgärder. Lång erfarenhet och bra utbildning gav
ambulanssjuksköterskor ökad trygghet och säkerhet i sig själva. Ibland var det svårt att arbeta 
ensam i ambulansens vårdarhytt, speciellt vid vårdande av svårt sjuk patient. Dessa situationer 
kunde leda till känslor av otillräcklighet, frustration och stress som i viss mån gick att 
förebygga med planering. Ensamarbetet upplevdes dock även som en stimulerande och 
utmanande del i yrket. För nya sjuksköterskor inom ambulanssjukvård föreslås adekvat 
vidareutbildning och handledning av äldre kollegor, eftersom detta kan bidra till att ge den 
trygghet som krävs.

Nyckelord: Ansvar, Otillräcklighet, Utelämnad, Utmaning, Frustration, Stimulerande, God 

kontakt
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Ambulanssjukvården i Sverige har under den senaste tiden utvecklats medicinskt och tekniskt, 

från att tidigare ha fungerat som patienttransport till att innebära prehospital, avancerad 

sjukvårdsverksamhet där den utgör en del i vårdkedjan (Socialstyrelsen, 2001). 

Ambulanspersonal får ofta fatta beslut som inom sluten sjukhusvård görs av läkare 

(Engström, 2007). Den prehospitala vård perioden har blivit längre på grund av ökade avstånd 

till sjukhus, vilket ställer högre krav på ambulanspersonalens tekniska, omvårdnadsmässiga 

och medicinska kompetens (Socialstyrelsen, 2000), samtidigt som det ställs också krav på, 

flexibilitet och medmänsklighet. 

Wahlin, Wiesland och Fridlund (1995) beskriver att ambulanspersonal kan ge kärleksfull vård 

genom att använda kunskap, visa omsorg och förmedla empati. Kunskap innebär att ha 

förmåga att bedöma patientens kliniska tillstånd och kunna utföra medicinskt indicerade vård 

handlingar utifrån symtombild. Med begreppet ”omsorg” beskrivs krav på 

ambulanssjukvårdares kärleksfulla förhållningssätt, som förutsätter att den professionella 

vårdaren med ödmjukhet tar hänsyn till den totala situationen. Med begreppet ”empati”

framhålls att det är nödvändigt att ambulanspersonal har kunskap om människan i kris och att 

professionell personal har empatisk förmåga till att föreställa sig och förstå olika personers 

upplevelser när de befinner sig i kritiskt och utsatta situationer. Begreppet används för att 

markera en upplevelse av omedelbar kunskap om en medmänniskas situation, utan medvetna  

tankeprocesser och slutledningar, som lett fram till kunskapen. 

Ibland är det nödvändigt för ambulanspersonal att ta hand om personer under omständigheter 

som gör patient och närstående mycket sårbara. Ambulanspersonalens första kontakt med 

patienten skall inge trygghet, säkerhet och god omsorg och samtidigt ta hänsyn till att det 

finns närstående som också behöver få stöd, empati och omsorg (Wahlin, et al, 1995). En 

trygg och god relation mellan vårdare och vårdtagare kan vara avgörande för en patients och 

närståendes tillit, då den oftast är den första kontakten i vårdkedjan. En sådan relation kan 

skapas och upprätthållas genom att utföra omvårdnadsåtgärder med gott bemötande och 

trygghetsskapande handlingar som att hålla en utsatt persons hand. Med en bra relation skapas 

en kommunikativ miljö, där patienten kan känna sig delaktig. A och O i ambulanspersonalen 

omhändertagande av patienter är ett lugnt och säkert uppträdande, ödmjukhet och beröring 

(Poljak, Tveith & Ragneskog, 2006). Genom att ge information till patient och närvarande 

närstående, som kan hjälpa dem att förstå vad som händer och vad som planeras kan 
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ambulanspersonal också skapa en viss trygghet. Bekräftande av personer i kris, kan visas 

genom att våga stanna kvar och lyssna. (Poljak, et al, 2006).

Enligt en svensk studie av Mannberg-Hedlund (2003) som belyser patienters upplevelser av 

landsvägsburen ambulanstranport i glesbygd, visar att patienter som kallat på ambulans ofta 

upplever oro, rädsla och otrygghet, vilket i de flesta fall är kopplat till det akuta insjuknandet 

eller bakomliggande trauma. Väntan på ambulans var även det en del av upplevelsen. 

Patienterna kände trygghet med ambulanspersonalen som agerade lugnt, professionellt och 

var välutbildade. De intervjuade beskrev ambulanstransporten som komfortabel i jämförelse 

med bårtransport i taxibil och de upplevde att körsättet anpassades efter situationen och 

väglaget. I en kritisk situation upplevdes transportsträckan lång av vissa patienter, medan 

andra ansåg att transporten gått snabbt fram till vårdinrättning. Ofta var det anhöriga som 

upplevde att väntan på ambulansen tog lång tid och att transportsträckorna kändes långa.

Ambulanspersonalens bedömning av patienten börjar redan när de får larmet från SOS alarm, 

innan de kommit fram till patienten. De förbereder sig därmed, med hjälp av koder från SOS 

alarm på vad som väntar dem när de kommer fram till patienten. (Wireklint-Sundström, 

2005). Uppdragskoder för ambulanssjukvård är gemensamma inom Sverige i form av 

symtomens allvarlighetsgrad som SOS Alarms operatörer rapporterar till ambulanspersonal. 

Det innebär att ”prio 1” betyder att en person behöver omedelbar hjälp på grund av akut 

sjukdom eller skadad som kan vara fara för vederböendes liv, och ”prio 2” betyder att en 

person är akut sjuk, skadad eller i ett tillstånd som kan förvärras, men som inte innebär 

omedelbar fara för livet. Slutligen, ”prio” 3, kan vara en patient som behöver en 

patienttransport och som inte kan ta sig till sjukhus själv (Isaksson & Ljungqvist, 1999). 

Sjuksköterskor i ambulans med erfarenhet är beredda på mötet med patienten och har mer än 

en plan i beredskap för omhändertagandet (Suserud, Bruce & Dahlberg, 2003).  

Ambulanssjuksköterskan gör en inledande bedömning av patienten vid framkomsten och 

försöker att få en övergripande bild av platsen där patienten hämtats (Suserud & Bruce, 2003). 

Patientens omgivning, sociala omständigheter och hem miljö speglar patientens dagliga liv 

vilket är viktig att ta med i bedömning för att få en helhetsbild (Suserud, Bruce & Dahlberg, 

2003). Patienter övervakas med hjälp av monitorer under ambulanstransporten så att personal 

på mottagande sjukhus kan få en så fullständig bild som det går över patientens situation. 
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Dessa delar i ambulanssjuksköterskans omvårdnad gör att sjukhusets personal på 

akutavdelningen har en första bas till att ställa medicinsk diagnos (Suserud & Bruce, 2003).

När sjukvårdsinrättningar i glesbygd stängs så ökar ambulanstransporter i antal både nationellt 

och internationellt, och transportsträckorna blir längre. Det ställer i sin tur högre krav på 

trafiksäkerhet och komfort för patienter, ev. medföljande närstående och ambulanspersonal 

(Petzäll, 2006). Norrbottens län består till stor del av glesbygd. Definition glesbygd enligt 

glesbygdsverket är när områden har längre avstånd än 45 minuter med bil till tätort. Med 

glesbygdskommun avses en kommun som har färre än sju invånare per kvadratkilometer och 

mindre än 20 000 invånare. Det finns 39 glesbygdskommuner i Sverige enligt Statistiska 

centralbyrån (2007). Norrbottens län består av 14 kommuner och bebos av totalt 252 000 

invånare. I länet finns 15 ambulansstationer med 29 väg ambulanser (SOS-alarm, 2007). 

Under 2006 hade väg ambulanserna i Norrbotten 23 767 ambulansuppdrag och körsträckor på 

163 800 mil, vilket är en ökning med 2 147 fler transporter, och en ökning av körsträcka med 

24300 mil sedan 2003 (Norrbottenslänslandsting, 2007). En engelsk studie visar att med 

ökade avstånd till sjukhus så ökade också dödligheten hos patienter. Sambandet sågs tydligast 

hos patienter med akuta luftvägsbesvär (Nicholl, West, Goodacre & Turner, 2007).

I en svensk studie där glesbygd och tätort jämfördes visade det sig att patienter i glesbygd 

oftare prioriteras som sjukare av ambulanspersonal än patienter i tätorter. Detta antas bero på 

långa körsträckor i glesbygd. Patienters tillstånd kan ha hunnit försämrats från larmtillfället 

till dess att ambulanspersonal anlänt till den plats där patienten befinner sig. Läkemedel 

administreras oftare i ambulanser i glesbygd än i tätort, vilket även det kan bero på långa 

körsträckor (Hjälte, 2006). Studien är viktig att för att inom ambulanspersonalens 

arbetsuppgifter och arbetsförhållande finns det risker att ambulanspersonal drabbas av psykisk 

ohälsa. Det är därför motiverat att undersöka hur ambulanssjuksköterskor upplever 

prehospital omvårdnad under långa transporter, där både mentalt och fysikiskt påfrestande 

omvårdnad kan krävas under lång tid. Den mentala hälsan är inte bara av betydelse för 

ambulanspersonal själva, utan även för vården de ger till patienterna. För att förebygga 

utbrändhet och posttraumatiskt stressyndrom är därför ett ytterligare motiv till att undersöka 

hur ambulanssjuksköterskor upplever långa ambulanstransporter. Vi menade att upplevelser 

av långa ambulanstransporterna i sig, oavsett prioriteringsgrad, var värt att undersökas.
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Frågeställningen vi ville ha svar på var: Hur upplever sjuksköterskor långa 

ambulanstransporter? Därför var syftet med studien att undersöka och beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av omvårdnad av patienter under långa ambulanstransporter. 

Metod

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats för att få svar på vår fråga, eftersom vi ville 

studera helheten och beskriva människors upplevelser med ord (jfr. Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006).

Procedur

Efter godkännande av etik kommittén vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska 

universitet så kontaktades vi två ambulansstationer som är knutna till vårdcentraler i 

Norrbotten som hade minst sju mil till närmsta sjukhus. Informationsbrev skickades till 

verksamhetscheferna (Bilaga 2) vid respektive vårdcentral där ambulanser var stationerade, 

där vi beskrev studiens syfte och genomförande. Därefter togs personlig kontakt med 

cheferna. Dessa tillfrågades om antal sjuksköterskor det fanns på respektive ställe, som 

brukade delta i ambulanstransporter. Dessa skulle ha minst två års erfarenhet av denna 

verksamhet. Slutligen bad vi cheferna ge informationsbrev (Bilaga 3) om studiens syfte och 

metod till de personer som uppfyllde kriterierna. Av brevet framgick att deltagandet var 

frivilligt och det medföljde en svarstalong (bilaga 4) med frankerade kuvert. Sju legitimerade

sjuksköterskor valde att delta i studien.

Informanter

Sju legitimerade sjuksköterskor som brukade delta i långa ambulanstransporter, fördelade på 

två olika vårdcentraler i Norrbottens län ingick i studien. Av de intervjuade var en man och 

sex kvinnor. Deras ålder varierade mellan 31- 45 år. De intervjuade hade varierande 

utbildning från grundutbildning som sjuksköterska med kurser inom akutsjukvård till

vidareutbildning inom intensivvård, anestesivård och ambulanssjukvård. I studien har vi valt 

att benämna alla deltagare i studien som ambulanssjuksköterskor. Informanternas erfarenheter 

av att arbeta som sjuksköterskor var 4 till 21 år och erfarenheterna av ambulanssjukvård 

varierade mellan 4 och 15 år. 



7

Datainsamling

Intervjuerna var utförda med en kvalitativ, halvstrukturerad metod med öppna frågor, där vi 

utgick från en intervjuguide med frågeområden (bilaga 1) (jfr Kvale (1997 s.121-122). 

Författarna A-L. N. genomförde tre intervjuer och J. H. fyra intervjuer var för sig. Vid val av 

intervjuplats var det viktigt att det fanns möjlighet att kunna utföra intervjuerna i en lugn och 

tyst miljö utan störnings moment. Intervjuerna inleddes med frågor om informanternas 

bakgrund. Den bakgrunds information som samlades var deltagarnas ålder, hur många års 

erfarenhet som sjuksköterska de hade inom ambulanssjukvård samt om de hade någon 

vidareutbildning inom akutsjukvård och i så fall vilken/vilka.  Därefter ställdes frågorna i 

frågeguiden i en samtalande ton. Följdfrågor som svaren föranlett, ställdes i anslutning till 

varje fråga. Intervjuerna spelades in på band och mp3 spelare. Fokus i intervjuerna var 

omvårdnaden under långa transporter. Intervjuerna tog mellan trettio minuter upp till sextio 

minuter. Det är inte intervjuns längd eller antal intervjuade som avgör kvalitén utan dess 

innehåll vilket i sin tur påverkar trovärdigheten i studien (Kvale, 1997, s 134).

Analys

Det insamlade och utskrivna materialet analyserades som text med kvalitativ, tematisk 

innehållsanalys inspirerad av Graneheims och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ 

innehållsanalys. Texterna lästes först igenom några gånger för att få en helhetsbild. Därefter 

plockades 268 meningsenheter ur texten som kondenserades och kodades. De kodade 

kondenserade meningsenheterna skrevs ut på papper som sedan klipptes ut och sorterades i 

kuvert med symboler för kategorier och subkategorier. Denna metod gjorde det enkelt för 

författarna att överskåda materialet. Så här långt användes manifest innehållsanalys, det vill 

säga tolkning av texterna undveks (Jfr Downe-Wamboldt, 1992). Kategoriseringen gjordes i 

flera steg vilket resulterade i allt färre kategorier för var gång och slutade i sex stycken 

kategorier som utgör resultatet. Därefter tolkades den underliggande meningen i de sex 

kategorierna  vilket resulterade i två övergripande teman som sammanhöll tre kategorier i 

varje tema. 
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Etiska överväganden

Deltagarna i studien informerades både muntligt och skriftligt om studiens syfte och metod. 

De fick veta att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta när som helst, om de 

önskade och att deras identitet inte skulle kunna utläsas i utskriven data eller i den färdiga 

rapporten. Intervjuerna gjordes på platser valda av informanterna som kunde vara på 

arbetsplatsen, informantens hem eller författarens hem vilket för att inge trygghetskänsla.

Under intervjuerna var vi medvetna om att minnen och känslor kunde komma upp hos 

deltagarna vilket kunde påverka dem. Vi hade därför beredskap för att avbryta intervjuerna 

och fortsätta endast om intervjupersonerna, så önskade och hade tänkt oss att vid behov kunna 

erbjuda ytterligare samtal till stöd och hjälp. Endast författarna och handledare har haft 

tillgång till materialet. Delar av det avidentifierade materialet har diskuterats i seminarier där 

kurskamrater och lärare deltagit.

Resultat

Analysen resulterade i två teman som formulerade den underliggande meningen i sex 

kategorier (Tabell 1). Resultatet som presenteras i löpande text med citat från intervjuerna.

Tabell 1 Översikt över teman och kategorier
Teman Kategorier

Personlig och professionell utveckling

Krav fyllt och stimulerande ensam arbete

Tillit förutsätter personlig kontakt och god relation

Utförande av praktisk och teknisk omvårdnad

Personlig och professionell trygghet och säkerhet 

utvecklas

Det ställs krav på lugn, skärpa och ansvarstagande

Möte med egen otillräcklighet, frustration och stress

förebyggs med planering och beredskap

Stimulerande och utmanande omvårdnads arbete 
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Personlig och professionell utveckling

Temat personlig och professionell utveckling bildades genom att innehållet i kategorierna tillit 

förutsätter personlig kontakt och god relation samt kategorin utförande av praktisk och 

teknisk omvårdnad tycktes innehålla personliga insikter om betydelsen att skapa en god 

relation till patienter och närstående och medvetenhet om tekniska färdigheter som 

informanterna hade tillägnat sig genom de erfarenheter de gjort.

Tillit förutsätter personlig kontakt och god relation

Flera informanter beskrev vikten av att få god kontakt med patienterna genom att 

kommunicera, för att skapa en god relation och att de som ambulanssjuksköterskor tog hänsyn 

till patientens integritet under en lång ambulanstransport. Kommunikationen användes för att 

ge och ta emot information av patienten och det var ett sätt för ambulanssjuksköterskor att få 

bekräftelse på det som de utförde omvårdnadsmässigt. När den verbala kommunikationen inte 

fungerade, så använde ambulanssjuksköterskor andra sätt för att förstå patienten och till att 

förmedla sig. Det framkom att det ansågs viktigt att se den unika människan bakom den akuta 

sjukdomen eller det som just hade hänt. Med information ville informanter försöka få 

patienten att förstå och genom kroppskontakt ville de förmedla lugn till patienten och skapa

trygghet. 

Med information till patienter menade informanter att de berättade för patienten vad de gjorde 

och motiverade varför, talade om vart de var på väg och vad som kunde förväntas när de kom 

fram till sjukhuset. Det beskrevs att kroppskontakt, som att hålla patienten i handen, stryka 

patienterna på pannan eller låta handen vila på sjuksköterskans knä var olika sätt att förmedla 

lugn. Det handlade också omatt visa sig lugn inför anhöriga. Flera deltagare i studien menade 

att långa ambulanstransporter gjorde det möjligt att hinna med dessa aspekter av 

omvårdnadsarbetet. Den långa ambulanstransporttiden innebar att det gick att få en 

uppfattning om patienterna och lära känna dem . Det ledde till djupare kontakt med patienter 

och ambulanssjuksköterskor hann få mer information om just den patienten. Att tiden 

tillsammans blev längre gjorde att patienterna fick tillit till ambulanssjuksköterskor och 

vågade berätta mer om sig själva och om hur de hade det hemma. Tilliten resulterade i att 

ambulanssjuksköterskor kunde komma innanför en ytlig bekantskap och få viktig information 

om problem i patientens totala livssituation. 
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Det framkom att ambulanssjuksköterskor vid ankomsten till mottagande enhet ville i sin 

rapportering överföra det som de fått reda på, när de lärt känna patienten under resan 

inklusive den förståelse de fått för patienten som människa och vilka behov de hade 

registrerat att hon eller han hade.

… att man gör någon kroppskontakt skulle jag vilja påstå kanske är ett viktigt sätt att 

förmedla trygghet och jag tycker mycket det handlar om det när det handlar om 

omvårdnad i akutsjukvård

… att dom har förtroende och tillit till mig det är som det viktigaste

Utförande av praktisk och teknisk omvårdnad

Långa ambulanstransporter innebar olika praktiska och tekniska omvårdnadshandlingar som 

ambulanssjuksköterskor tänkte på och utförde. Det nämndes att de såg till att patienter låg bra 

på båren, kände sig bekväma, att de var korrekt fixerade och att tryckskador förbyggdes.

De gjorde vad de kunde för att underlätta för patienten. Deltagare i studien nämnde ytterligare 

konkreta handlingar som att patienter skulle få något att dricka om de var törstiga och 

tillståndet tillät. Det skulle vara rätt temperatur i sjukhytten och tyst och lugnt omkring 

patienten. Vid administrering av vätskedrivande läkemedel före eller under en lång 

ambulanstransport ansåg informanter att patienter borde avlastas problem med att urinera med 

en urinkateter, vilket ansågs som en viktig del i omvårdnaden. Under en lång 

ambulanstransport kunde ambulanssjuksköterskor lägga ner mer tid på att utföra mer 

praktiska omvårdnads åtgärder för patienter än vad de kunde vid kortare transporter enligt 

informanterna.

... att göra det så bra som möjligt för jag vet att vi kommer att sitta i bilen och 

patienten kommer att ligga på båren i en timme eller en och en halvtimme

Personlig och professionell trygghet och säkerhet utvecklas

Informanter kände större trygghet i sig själva med den erfarenhet och utbildning de fått under 

åren och de menade att de med kunskap och erfarenheten kunde förmedla trygghet på ett 

bättre sätt och de kände större säkerhet i det de utförde, när de jämförde sig själva med hur de 

varit tidigare. De hade med tiden fått större vana och blick för att kunna avgöra när det är 

allvar och inte, vilket resulterade i att de kände sig lugnare inför och under långa 

ambulanstransporter nu än förut. 
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... det är bra att liksom själv att ha kött på benen i ambulanssjukvården för då blir man 

lite lugnare och lite tryggare

Ambulanssjuksköterskor tyckte att det var skönt att bli mött av annan ambulans eller 

ambulanshelikopter och få lämna över ansvaret, då de hade haft en svårt kritiskt sjuk patient 

under en lång ambulanstransport. De uttryckte också att det var tryggt när de haft kontakt med 

mottagande enhet och fått svar på frågor och ordination på eventuellt nödvändiga 

behandlingsåtgärder. När de hade haft kontakt med läkare hade det varit ett bra stöd. Det var 

en speciell känsla av trygghet när läkaren var en redan bekant person. Deltagare beskrev att de 

kunde känna trygghet i sig själva med att veta att de gjort rätt saker, att det nog inte gått att 

göra på annat sätt eller att det som skett troligen hänt ändå.

...jag kan ändå känna mig lite lugn i det dära nu är vi här och det här kan jag göra, 

men inte mer

Kravfyllt och stimulerande ensamarbete

Temat kravfyllt och stimulerande ensamarbete innehöll positiva och negativa aspekter av 

arbetet som ambulanssjuksköterska, temat bildades av kategorierna: Det ställs krav på lugn, 

skärpa och ansvarstagande; möte med egen otillräcklighet, frustration och stress förebyggs 

med planering och beredskap; stimulerande och utmanande omvårdnads arbete.

Det ställs krav på lugn, skärpa och ansvarstagande 

Ambulanssjuksköterskor beskrev långa ambulanstransporter som krävande och pressande. 

Vid vårdande av en patient i kritiskt tillstånd ställde ambulanssjuksköterskor högre krav på sig 

själva och de kände att det förväntades mer ju sämre patienten var. Det framkom att det var 

svårt och jobbigt att vårda akut sjuka patienter under en lång ambulanstransport, vilket bland 

annat berodde på att ambulanssjuksköterskor måste vara skärpta i sina bedömningar. De 

kunde inte slappna av och fick inte tro att det var lugnt samtidigt som de försökte behärska 

sig, behålla lugnet och inte låta sig bli stressade.
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Ambulanssjuksköterskor ansåg att de hade ett stort ansvar för patienten och det vilade på dem 

om saker och ting skulle bli gjort, vilket innebar att de gjorde vad de kunde med det de hade 

tillbuds. Några informanter uttryckte att i vissa situationer kände de mer personligt ansvar och 

inte bara yrkesansvaret.

... det krävs ju mycket mer klinisk blick alltså av en som transporterar en svårt sjuk 

människa en lång sträcka

... för då känns det som att alltså jag har en människas liv i min hand

Möte med egen otillräcklighet, frustration och stress förebyggs med planering och 

beredskap

Informanter beskrev svårigheter med att arbeta ensam i den bakre delen av ambulansen, i 

”vårdarhytten”. Ibland behövde de hjälp och då kände de att de borde vara fler händer. De 

beskrev detta som att vara utelämnad till att klara av svåra situationer och att det var svårt att 

vara ensam i bedömningar och beslut. Det framkom att några ambulanssjuksköterskor också 

kände obehag och utsatthet i att ensam sitta och vårda en patient som hade någon form av 

missbruksproblem. 

... och du är ju ganska utelämnad när det händer saker och det är lång bit kvar å köra

Informanter uttryckte känslor av otillräcklighet när kommunikationen mellan dem och patient 

inte fungerade, som exempelvis vid vårdande av patienter med demenssjukdomar. Då var det 

svårt att förmedla trygghet och ofta hade patienten redan i sig en stor inre oro, vilket 

kopplades till att ambulanssjuksköterskan var främmande för patienten. Sådana transporter 

ansågs som otillfredsställande genomförda och ambulanssjuksköterskor önskade att de hade 

kunnat göra mer för dessa patienter under långa ambulanstransporter. Andra situationer som 

deltagare beskrev som att de kände sig maktlösa och otillräckliga var vid långa 

ambulanstransporter med sjuka barn, patienter som hade jobbigt med andningen eller de 

situationer då syrgas och smärtlindring inte hjälpte. Informanter funderade ofta mycket efter 

att de varit med om att hjärtverksamheten hos en patient upphört i bilen. I de fall då detta skett 

framför ögonen på ambulanssjuksköterskor kändes det fruktansvärt
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Nackdelen med långa ambulanstransporter uppgavs vara när ambulanssjuksköterskor vårdade 

en svårt och kritiskt sjuk patient i ambulansen, speciellt då patienten plötsligt blev sämre utan 

att de hade förväntade sig det. Dessa ambulanstransporter beskrevs som psykiskt pressande 

med faktiska förhållanden som inte gick att påverka. I sådana situationer handlade det om en 

kamp med tiden och mycket hann hända då avstånden var långa. Tiden i ambulansen kändes 

då lång och de önskade att vägen varit kortare fram till sjukhus. 

             ... avstånden kan jag inte göra någonting åt

... dom här riktigt långa transporterna då kanske man känner ibland att " kommer vi 
aldrig fram " om det är lite besvärligare fall

 ... vi bor vars vi bor och det går inte att göra så mycket mer åt de

  

Ambulanssjuksköterskor blev stressade om de under en lång ambulanstransport var i behov av 

hjälp och det tog lång tid att bli uppmött av annan instans. De beskrev känsla av frustration i 

de fall då hjälp inte var möjligt att få. Då kunde deltagare bli ovissa om hur det skulle gå för 

patienten. Andra stressfaktorer för sjuksköterskor i ambulans uppgavs vara teknisk utrustning 

och apparatur som inte fungerade som den skulle. 

... tekniken ska ju underlätta inte göra så att det blir tjorvigare i ambulansen

Med planering, förberedelser och beredskap kunde ambulanssjuksköterskor till viss del 

undvika stress. Några informanter menade att planeringen för patienten började redan när de 

fått larmet. Om vägen ut till patienten var lång, tog de en första kontakt via telefon för att få 

information, vilket upplevdes till stor hjälp när de kom fram. För att det skulle bli en så 

behaglig transport som möjligt för patient och amulanssjuksköterska gjordes det mesta av 

åtgärderna innan avfärd vid lugnare situationer när det inte handlade om akut 

omhändertagande. Ambulanssjuksköterskor menade att det gällde att vara steget före i tanken 

och vara beredd på vad som kunde hända de närmsta timmarna då de inte visste vad som 

kunde hända under en lång ambulanstransport som de hade framför sig. Den mentala 

förberedelsen gjorde ambulanssjuksköterskor genom att ha en högre beredskap och längre 

planering utifall att tillståndet snabbt skulle försämras för patienten. Det framkom i 

intervjuerna att omvårdnaden och kontroller blev noggrannare under en längre 

ambulanstransport.
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... vill ju ofta göra ett lite ordentligt ändå så att man klarar av den här långa 

transporten

... man vet ju inte vad som händer under resan

Stimulerande och utmanande omvårdnads arbete

Informanterna ansåg att långa ambulanstransporter var utmanande då de som sjuksköterskor 

fick arbeta mycket självständigt och ta ansvar, vilket sågs som utvecklande. De ansåg att det 

var stimulerande att utmana sig själv och se om det gick att klara av att lösa situationer, 

samtidigt som de växte med uppgiften. Långa ambulanstransporter beskrevs som spännande 

och kittlande när sjuksköterskor hade en tydlig handlingsplan och de kunde lösa svåra och 

kritiska situationer på ett sätt som blev tillfredsställande för patienten och dem själva.

... jag tycker ändå lite om det där när det är allvar

Arbetet med långa ambulanstransporter i glesbygd ansågs stimulerande och tillfredställande 

av ambulanssjuksköterskor. De hann under en lång ambulanstransport påbörja behandling, 

göra en hel del omvårdnads åtgärder, se effekterna och utvärdera dessa vilket beskrevs som 

positivt. Det framkom att människomöten var stimulerande och att ambulanssjuksköterskor 

fått lära sig att vara nyfikna på människor. Informanter beskrev möten med ensamma 

människor som möten med människor som saknade gemenskap med andra. De flesta patienter 

uppfattades som tacksamma och roliga.

... för sin egen del kan det ju vara mycket intressanta diskussioner också som man har 

med vissa patienter

... sen har jag också mött mycket ensamhet människor som är väldigt ensamma

Informanter beskrev att känslan av att det blir lite på "riktigt "var en stimulerande del i arbetet 

med långa ambulanstransporter. Några uppgav att det tyckte om känslan att vara utelämnad 

när deras kunskaper som sjuksköterska i ambulans ställdes på sin spets. Det framkom också 
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att deltagare kände att de utfört ett bra arbete då de gjort sitt bästa, klarat av en situation och 

patienten var nöjd.

… att tycka att det är en rolig del i jobbet att det blir lite på riktigt och att man kan 
göra nytta
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Diskussion

Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av omvårdnad av 

patient under långa ambulanstransporter. En kvalitativ innehållsanalys inspirerad av 

Graneheim och Lundmans (2004) resulterade i kategorierna: Tillit förutsätter personlig 

kontakt och god relation; utförande av praktisk och teknisk omvårdnad; personlig och 

professionell trygghet och säkerhet utvecklas; det ställs krav på lugn, skärpa och 

ansvarstagande; möte med egen otillräcklighet, frustration och stress; stimulerande samt

utmanande omvårdnads arbete. Dessa kategorier kunde med tolkande av deras underliggande 

mening sammanföras till två teman: Personlig och professionell utveckling; krav fyllt och 

stimulerande ensam arbete. 

I vår studie framgick att informanter ansåg att kommunikation var nyckeln till att skapa god 

relation och för att patienten skulle känna förtroende och tillit till ambulanssjuksköterskan. 

Ambulanssjuksköterskor ansåg att de under långa ambulanstransporter hann lära känna 

patienten och få en djupare kontakt än annars, vilket resulterade i att patienten vågade öppna 

sig och berätta mer om sig själv och sin situation. I en studie av Williams (2001) där 

sjuksköterskor intervjuats om sina erfarenheter av förtrolighet inom sjuksköterske- och 

patientrelation framkommer det att förtrolighet är relaterad till öppenhet och utbyte av privat 

information. Denna öppenhet visar sig också förekomma mellan sjuksköterska och patienters 

anhöriga. Studien visar också att avslöjanden om sig själva gjordes av både sjuksköterska och 

patient (Williams, 2001). 

Williams (2001) menar att det finns olika nivåer på öppenhet från utbyte av ytlig information 

till delande av djupa privata hemligheter. På en nivå önskas utveckling av en relation och 

bekantskap mellan sjuksköterska och patient genom att prata om familj, väder eller nyheter 

och patienten söker information om sjuksköterskan som person Detta är en inledande nivå av 

en förtrolig relation, som kan leda till att patienten öppnar sig på en djupare och personligare 

nivå om patienten bedömt att sjuksköterskan är en person att lita på (Williams, 2001). Mycket 

av den personliga öppenheten handlar i den studien om att dela problem, rädsla och oro och 

då med fokus på patientens situation. I den studien framkommer också att sjuksköterskor 

tyckte att det var opassande med en allt för öppen och nära kontakt relation mellan 

sjuksköterska och patient, vilket de uttryckte var en oprofessionell relation (Williams, 2001). 

Flera ambulanssjuksköterskor i vår studie, upplevde denna djupare kontakt som stimulerande. 
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Enligt Hallin och Danielson (2006) så är god relation med patienten en stimulerande del av 

arbetet för sjuksköterskor, speciellt då det finns tid för samtal och att ge stöd till patienten.

I vår studie framkom det att i de situationer då vanlig kommunikation inte fungerade kände 

informanter sig otillräckliga. Personer med demenssjukdomar nämndes i detta sammanhang. 

Cunningham och McWilliam (2006) menar att det flesta patienter med demenssjukdom är 

över 65 år vilket innebär att dessa löper större risk för att bli fysiskt sjuka och kan ofta behöva 

söka vård. Förutom demenssjukdomen så kan dessa patienter, precis som andra äldre personer 

ha problem med hörsel- och synnedsättning (Cunningham & McWilliam, 2006 ), vilket 

ytterligare försvårar kommunikationen. Förändringar i dessa patienters situation kan för dem 

upplevas som stressande och skrämmande. Personal som arbetar med akutsjukvård måste ha 

kunskap om hur personer med demens generellt kan bemötas för att det ska bli så bra som 

möjligt för varje patient (Cunningham & McWilliam, 2006) med sin unika personlighet och 

eventuella andra sjukdomar eller funktionshinder. Vid kommunikation med personer med 

demenssjukdom är det viktigt att tänka på att befinna sig framför patienten med ansiktet vänt 

mot denne, ta ögon kontakt, tala klart och tydligt i lagom samtalston och inte för fort 

(Cunningham & McWilliam, 2006). 

Ambulanssjuksköterskor i denna studie beskrev att när den verbala kommunikationen inte 

fungerade fick de använda sig av andra metoder för att förstå och förmedla information till 

patienter. Genom kroppskontakt som att hålla handen, stryka på pannan eller låta patientens 

hand vila i knäet på ambulanssjuksköterskan, så förmedlade de lugn. Gleeson och Timmins 

(2004) skriver sin litteraturöversikt att beröring är en viktig del i att förmedla lugn till äldre 

patienter. De skriver också att beröring är värdefullt vid icke verbal kommunikation, vilket de  

menar är en effektiv metod att kommunicera med patienter med begränsad kognitiv förmåga. 

I litteraturöversikten påstås även att kvinnliga sjuksköterskor använder beröring oftare i 

omvårdnad än manliga kollegor, samt att kvinnliga patienter får mer beröring av personal än 

manliga patienter (Gleeson & Timmins 2004). I vår studie deltog för få deltagare och endast 

en man, för att vi ska kunna göra sådana jämförelser.

I en svensk studie av Edvardsson, Sandman & Rasmussen (2003) intervjuades hälso- och 

sjukvårdspersonal om sina upplevelser av att ge beröring i omvårdnad av äldre patienter. 

Resultatet av den studien visar att beröring har ömsesidigt god effekt för patient och personal. 

De intervjuade i studien beskriver tillfredställelse i att se patienten bli lugn, ha mindre smärta 
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och mindre oro samtidigt som de också själva upplever ett ökat lugn och välmående inom sig 

efter beröring (Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2003). I studien beskrivs beröring som 

att vara i en "bubbla" och i ett ögonblick av jämlikhet mellan personal och patient, vilket även 

upplevs som att relationen förstärks och ett utbyte av energi sker. Efter att ha befunnit sig i 

"bubblan" så ser personalen patienten som en person. Det framkommer att de som lärt sig att 

ge beröring har funnit ett redskap för att lindra lidande, vilket byter ut känsla av maktlöshet 

till styrka (Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2003). Även i vår studie kom det fram att 

beröring var ett viktigt sätt att förmedla trygghet, och att det handlar mycket om just att 

förmedla trygghet inom omvårdnad i akutsjukvård.

Ambulanssjuksköterskor i vår studie beskrev att det kändes fruktansvärt de gånger de 

bevittnat att en patient fått ett hjärtstillestånd i ambulansen och att de efter en sådan situation 

funderat väldigt mycket. I en studie av Hamaideh, Mrayyan, Mudallal, Faouri och Khasawneh 

(2008) har man undersökt sjuksköterskors stressfaktorer i arbetet och socialt stöd. Där har de 

kommit fram till att död och döende är den mest vanligt förekommande stressfaktorn som 

sjuksköterskor upplever i sitt arbete. Författarna beskriver att döden till sin natur är stressande 

och en källa till lidande och därför reagerar sjuksköterskor med stress symtom då de möter

döende personer och döden. De kom fram i den studien att sjuksköterskor ofta vände sig till 

varandra med sina problem för att få stöd och råd. Det visade sig att dessa sjuksköterskor 

anser att deras kollegor hade den kunskap och erfarenhet som krävdes för att lösa problemen.

De menar även, att i och med den ökade arbetsbelastningen, så hinner inte sjuksköterskor 

stödja varandra emotionellt (Hamaideh, Mrayyan, Mudallal, Faouri & Khasawneh, 2008).

I denna studies resultat framkom att ambulanssjuksköterskor hade känslor av otillräcklighet, 

frustration och stress då de kände sig utelämnade och ensamma med krav på sig att klara av 

svåra situationer under långa ambulanstransporter med svårt sjuka eller svårt skadade 

patienter. Det beskrevs som svårt att arbeta ensam i ambulansens vårdarhytt och att de ibland 

kände behov av hjälp och mer resurser. I en svensk studie av Hallin och Danielson (2006) har 

sjuksköterskor intervjuats om sina upplevelser av sitt dagliga arbete. Resultatet visar att de 

känner krav på sig personligen från patienter och kollegor att de skall utföra en säker vård 

med bra kvalité (Hallin & Danielson, 2006). Sjuksköterskor i deras studie beskriver att 

personalresurserna på arbetsplatsen sällan motsvarar det stora antalet allvarligt sjuka patienter 

och deras behov, vilket konstant leder till känslor av frustration och otillräcklighet hos dessa 

sjuksköterskor. De är ständigt oroliga för att ha utfört ett ofullständigt arbete och ha missat 
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något vid arbetsdagens slut (Hallin & Danielson, 2006). När det gäller 

ambulanssjukskötersors arbetssituation under långa transporter har de oftast en patient och 

eventuellet en anhörig att vårda, ändå kan det uppstå situationer när det skulle behövas mer 

personal och mer resurser.

Det framkom i resultatet av denna studie att informanter upplevde att det var det spännande 

och stimulerande då de under långa ambulanstransporter hade en tydlig handlingsplan och 

lyckades lösa svåra situationer. Detta resultat liknar resultatet i Hallins och Danielsons (2006) 

studie där sjuksköterskor beskriver att de upplever det stimulerande att ha kontroll över en 

situation då allt går väl och det är möjligt att klara av ett kaos. De beskriver också att 

sjuksköterskor upplever tillfredställelse då de känner att de har tillräckligt med färdighet och 

kunskap för att arbeta självständigt och att de gör rätt saker (Hallin & Danielson, 2006). 

Ambulanssjuksköterskor i denna studie menade att det var viktigt att ligga steget före i 

tanken, att ha en längre planering och beredskap för vad som kunde hända de närmsta 

timmarna under en lång ambulanstransport utifall att patientens tillstånd snabbt skulle 

försämras. Hallin och Danielson (2006) visar i sin studie att sjuksköterskor genom planering 

kan få en bättre arbetssituation.

Metoddiskussion

Syftet med denna studie var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av omvårdnad 

av patient under långa ambulanstransporter. Då vi ville beskriva människors upplevelse 

kändes valet av att göra intervjuer som datainsamlingsmetod naturligt. Intervjuerna gjordes 

med en halvstrukturerad metod där författarna utgick från en intervjuguide (bilaga1) (jfr 

Kvale 1997 s.121-122) med öppna frågor. Detta gjorde det möjligt för de intervjuade att med 

egna ord beskriva sina upplevelser, vilket också gav författarna möjlighet att ställa 

följdfrågor. Kvale (1997, s.13) menar att det är genom samtal, som vi lär känna andra 

människor och får ta del av deras värld som de lever i.

Enligt Kvale (1997, s.13) är intervju ett samtal med struktur och syfte. Vi upplevde också att 

vi fick god respons och god kontakt men informanterna kanske på grund av att vi inte var helt 

okända för dem. Det är viktigt som intervjuare att bygga upp en atmosfär där den intervjuade 

kan känna sig trygg nog att berätta om sina upplevelser och känslor (jfr. Kvale, 1997, s 118).



20

På grund av de geografiska avstånden och tidspress, så delades intervjuerna upp av författarna 

som utfördes på två olika platser i Norrbotten. Det kunde ha varit en fördel för studien om 

båda författarna medverkat vid alla intervjuer för att få en större bredd på följdfrågor med 

olika infallsvinklar. Författarna upplevde att det var svårt för informanterna att kunna beskriva 

situationer och upplevelser omedelbart. Då författarna själva bor och verkar i glesbygden som 

sjuksköterskor har de erfarenhet och är väl införstådda hur organisationen inom 

glesbygdsambulans fungerar, vilket var till fördel för att kunna ställa följdfrågor. Dock kan 

vår förförståelse också ha inneburit att vi varit blinda för följdfrågor som borde ha ställts. 

Holloway och Wheeler (2002 s.79 ) menar att sjuksköterskor gärna väljer intervjuer som 

datainsamlingsmetod, vilket enligt dem är förståeligt då sjuksköterskor genom sin profession 

har en vana att intervjua patienter, vilket författarna håller med.

Det är viktigt att vara noggrann när man arbetar med att överföra bandinspelad data till text 

för att minimera risken för misstag samt att dessa korrigeras (Polit & Beck 2004 s.594). Detta 

har vi gjort vårt bästa för att leva upp till. Under analysen gick vi upprepade gånger tillbaka 

till ursprungstexten för att inga viktiga data skulle tappas bort eller feltolkas, när 

meningsenheterna tagits ur sitt sammanhang. Även i analysdelen kan förförståelsen ha 

bidragit positivt till att vi tydligt sett informanternas budskap, men det kan också ha gjort att 

vi missat det som inte ligger inom vår förförståelse vilken även kan ha påverkat resultatet. Vi 

försökte ligga så nära grundtexten som möjligt vid kondensering och kodning till analysdelen. 

Kategorierna är presenterade i resultatet som brödtext och med illustrerande citat direkt tagna 

från originaltexterna vilket Holloway och Wheeler (2002, s.274) menar hjälper läsaren att 

bedöma trovärdigheten i texten. Vi anser att ett större antal deltagare inte hade påverkat 

resultatet nämnvärt, eftersom det med nuvarande antal framkom i stort sett likartade 

upplevelser och åsikter. Det hade dock varit intressant att komplettera studien med patienters 

upplevelse av långa ambulanstransporter och  deras upplevelse av kontakt och relation till 

ambulanssjuksköterskan. En kompletterande observationsstuie skulle också kunna ge mer 

information om vad som faktiskt händer i en ambulans under långa transporter.
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Slutsats

Resultatet visade att ambulanssjuksköterskor upplevde ökad kontakt och djupare relation med 

patienter under långa ambulanstransporter vilket var stimulerande. De beskrev en 

tillfredsställelse i att hinna se effekter av omvårdnadsåtgärder. Lång erfarenhet och bra 

utbildning gjorde att ambulanssjuksköterskor kände ökad trygghet och säkerhet inom sig 

själva. De tyckte det var svårt att arbeta ensam i ambulansens vårdarhytt, speciellt vid 

vårdande av svårt sjuk patient. Dessa situationer kunde leda till känslor av otillräcklighet, 

frustration och stress som i viss mån gick att förebygga med planering. Ensamarbetet under 

långa transporter upplevdes dock även som en stimulerande och utmanande del i yrket. För att 

få erfarenhet som ger trygghet borde alla sjuksköterskor ha vidareutbildning inom 

akutsjukvård och få en period av ”inskolning” med någon äldre, erfaren kollega.

Ambulanssjuksköterskor som är professionelt kunniga och personligt trygga borde vara den 

bästa grunden för god omvårdnad under långa ambulanstransporter.
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Bilaga 1   Intervjuguide

Forskningsfrågor                                                 Intervjufrågor

Bakgrundsinformation Hur gammal är du?

Hur länge har du jobbat inom ambulanssjukvården?

När avslutade du din sjuksköterskeutbildning?

Har du som sjuksköterska erfarenhet av mer än akutsjukvård?

Har du någon vidare utbildning?

Hur upplever sjusköterskor 

de långa 

ambulanstransporterna?

Kan du beskriva för mig hur du upplever de långa 

ambulanstransporterna?

Tänk på en konkret situation där det mot alla odds gick bra 

under en lång ambulanstransport.

Berätta om en lång ambulanstransport där du önskat att 

omvårdnaden hade blivit bättre.

Berätta om en lång tranport där du tyckte att omvårdnaden 

gick bra.

På vilket sätt påverkas patient omvårdnaden av de långa 

avstånden till sjukhus?

Beskriv hur du planerar omvårdnaden under en lång 

ambulanstransport?

Beskriv hur du utför omvårdnaden under en lång transport?

Beskriv hur du utvärderar omvårdnaden under en lång 

ambulanstransport?
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Bilaga 2  Informationsbrev till verksamhetschef.

Ambulanserna i glesbygd innebär långa ambulanstransporter. Syftet med denna studie är att 

beskriva sjuksköterskors upplevelser av långa ambulanstransporter i glesbygd till närmsta 

sjukhus. Vi vänder oss till ambulansstationer/vårdcentraler i Norrbottens glesbygd som har 

minst 7 mil till närmsta sjukhus. Vår förhoppning är att få intervjua sjuksköterskor med minst 

2 års erfarenhet av långa ambulanstransporter. Ni kommer att bli kontaktad av författarna och 

tillfrågad om antal sjuksköterskor som uppfyller kriteriet samt intresse av deltagande.  

Deltagandet är frivilligt och går att när som helst avbryta utan anledning. Inga namn eller data 

på enskilda personer eller ambulansstationer kommer att skrivas ut i texten eller i den färdiga 

rapporten. Endast författarna och handledare kommer att tillgång till materialet. Denna studie 

ingår som examensarbete i omvårdnad på D-nivå inom specialistutbildning till 

ambulanssjuksköterska. Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig på Luleå tekniska 

universitets hemsida på Internet www.ltu.se.

Författare:
Annalena Niemi
Leg.Sjuksköterska
Soukolojärvi64
95792 Övertorneå
0927-10919, 070-
6073864 
annnie-7@student.ltu.se

Författare:
Jenny Holmgren
Leg.Sjuksköterska
Vaikijaurvägen 4D
96232 Jokkmokk
0971-10004, 070-
2475651
jenhol-7@student.ltu.se

Handledare:
Terttu Häggström
Leg.Sjuksköterska, Fil Dr, 
Universitetslektor
LuleåTekniskaUniversitet
Institution för 
Hälsovetenskap
97187 Luleå
0920-493897
Terttu.Haggstrom@ltu.se

http://www.ltu.se
mailto:7@student.ltu.se
mailto:7@student.ltu.se
mailto:Haggstrom@ltu.se
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Bilaga 3  Informationsbrev

Ambulanserna i glesbygd innebär långa ambulanstransporter. Syftet med denna studie är att 

beskriva sjuksköterskors upplevelser av långa ambulanstransporter i glesbygd till närmsta 

sjukhus. Vi riktar oss till dig som har minst två års erfarenhet inom ambulanssjukvård i 

glesbygd, för att vi vill ta del av dina erfarenheter och undersöka hur du som sjuksköterska 

upplever dessa långa patient transporter. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas utan att du behöver ange förklaring. Om du vill medverka, så kommer du att 

intervjuas under ca. 30-60 minuter. Intervjuerna spelas in på band och skrivs sedan 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 så fyller du i svarstalongen och sänder den i det 

adresserade och frankerade kuvertet till författarna så tar vi kontakt med dig för att bestämma 

en tid som passar dig för intervjun. Denna studie ingår som examensarbete i omvårdnad på D-

nivå inom specialistutbildning till ambulanssjuksköterska. Den färdiga studien kommer att 

finnas tillgänglig på Luleå Tekniska universitets hemsida på Internet www.ltu.se.

Författare:
Annalena Niemi
Leg.Sjuksköterska
Soukolojärvi64
95792 Övertorneå
0927-10919, 070-
6073864 
annnie-7@student.ltu.se

Författare:
Jenny Holmgren
Leg.Sjuksköterska
Vaikijaurvägen 4D
96232 Jokkmokk
0971-10004, 070-
2475651
jenhol-7@student.ltu.se

Handledare:
Terttu Häggström
Leg.Sjuksköterska, Fil Dr, 
Universitetslektor
LuleåTekniskaUniversitet
Institution för 
Hälsovetenskap
97187 Luleå
0920-493897
Terttu.Haggstrom@ltu.se

http://www.ltu.se
mailto:7@student.ltu.se
mailto:7@student.ltu.se
mailto:Haggstrom@ltu.se
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Bilaga 4

Svarsbrev

Jag har tagit del av informationsbrevet och väljer att frivilligt delta i studien.

Namn:

Namnförtydligande:

Telefonnummer du kan nå mig för 

att bestämma plats och tid för intervjun:


