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Abstrakt 

Bakgrund: Anestesisjuksköterskans arbete ute på olycksplatsen är många gånger en 
krävande, avancerad arbetsplats både fysiskt och emotionellt. Anestesisjuksköterskan arbetar 
väldigt ofta i komplicerade miljöer, med flera aktörer inblandade och mitt i den komplicerade 
miljön är patienten som är i behov utav anestesisjuksköterskans omvårdnad. Bemötandet ute 
på olycksplatsen är en viktig del i arbetet och för att kunna nå patienten krävs att aktivt söka 
kontakt med patienten.  
Syfte: Att beskriva anestesisjuksköterskans upplevelse av omvårdnadsarbete på olycksplats 
Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. Fokus var avancerat 
omvårdnadsarbete ute på olycksplatsen. Tre anestesisjuksköterskor intervjuades och 
intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier och 9 underkategorier. De tre 
huvudkategorierna var, när larmet gått, omvårdnads arbete på olycksplatsen och bearbetning 
efteråt. Resultatet följer upplevelser från början när larmet gått, på olycksplatsen och hur 
anestesisjuksköterskan bearbetar sina upplevelser efter arbetet ute på olycksplatsen. I 
resultatet framkommer det att arbetet ute på olycksplatser var en mycket krävande uppgift 
men där patienten var i största fokus genom hela arbetet. 
Slutsats: Arbetet ute på olycksplatsen var ett lagarbete som ställde stora krav på 
anestesisjuksköterskan för att kunna ge god omvårdnad till patient. Det var viktigt för 
deltagarna att få möjlighet att bearbeta de ibland mycket svåra situationer som de hade 
upplevt på olycksplatsen för att kunna arbeta vidare.   
 
 
Nyckelord: anestesisjuksköterska, prehospital vård, trauma, intervju, innehållsanalys, 
lagarbete, debriefing 
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Bakgrund 

En del av anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter kan vara att delta i det akuta 

omhändertagandet av personer ute på olycksplatser. Att arbeta prehospitalt under sådana 

omständigheter ställer både stora professionella och emotionella krav på dem som arbetar 

med det prehospitala arbetet. Det kan vara en komplex miljö med många olika aktörer 

inblandade, både olika professioner, skadade närstående och åskådare (Suserud, 2005). 

Upplevelseperspektivet är ett viktigt perspektiv för att förstå anestesisjuksköterskors 

arbetssituation och möjlighet att genomföra ett avancerat omvårdnadsarbete ute på en 

olycksplats (Jonsson & Segesten, 2004). Viktiga frågor handlar om hur patientens behov av 

omvårdnad och anhörigas behov av stöd kan tillgodoses på en olycksplats när 

anestesisjuksköterskan måste arbeta i en miljö med många stressfyllda situationer och då 

avancerad och livsavgörande sjukvård skall utföras.  

 

Prehospital omvårdnad ställer stora krav på anestesisjuksköterskan då arbetet ute på 

olycksplatsen många gånger kan ställa sjuksköterskan inför komplexa fall då teoretisk 

kunskap snabbt måste omvandlas till praktisk kunskap. Arbetet ute på olycksplatsen ställer 

också krav på kompetens och kreativitet (Suserud, 2002). Prehospitalvård kan delas in i två 

olika huvudområden. Det första handlar om vardaglig omvårdnad och transport av sjuka och 

skadade människor. Det andra området handlar om att ge återupplivande vård direkt ute på 

olycksplatsen (Suserud, 2001).  

 

Det första mötet med patienten är ett viktigt moment för sjuksköterskan för att kunna påbörja 

vårdandet. Ett meningsfullt vårdande är möjligt om patienten känner sig lugn och trygg. Det 

är viktigt att visa respekt för att relation med patienten ska bli så bra som möjligt. 

Kommunikation med medvetna patienter ska påbörjas på direkten. Om patienten däremot är 

medvetslös ska indirekt kommunikation påbörjas, med någon som kan beskriva vad 

patientens varit med om. Kroppsspråket säger mycket om hur patienten mår och kan 

reflektera lidande. Rädsla hos en patient är ett exempel som kan ge fysiologiska problem som 

andningssvårigheter och därför kan det vara viktigt att kommunikation sker på patientens 

villkor (Bruce, Dahlberg & Suserud, 2003). 

 

När arbetet ute på en olycksplats är avslutat är det viktigt att få stöd från de närmaste 

kollegorna som i första hand varit med ute på olycksplatsen och i ett senare skede även från 
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de övriga i arbetsgruppen. Många gånger kan vardagliga problem i jobbet eller med familjen 

upplevas något trivialt direkt efter ett större olycksplatsarbete. I vissa fall kan det även vara 

svårt att koncentrera sig på det normala ambulans jobbet (Suserud, 2002). 

 

Miljön i det prehospitala arbetet kan se olika ut från gång till gång och det är stor skillnad från 

att möta någon i sitt hem eller ute på olycksplatsen än vad det är att vårda inne på sjukhuset då 

all teknisk utrustning finns till hands (Suserud, 2005). Sjukvårdspersonal som arbetar 

prehospitalt arbetar i en miljö där de i förväg inte vet vad som kommer att möta dem eftersom 

ingen olycka är den andra lik. Att inte veta vad som ska möta en kan skapa känslor av brist på 

kontroll och otillräcklighet och kan leda till stress. Många gånger är det svårt att lämna 

känslorna bakom sig och gå vidare (Jonsson & Segesten, 2003). I en studie gjord i Sverige av 

Aasa, Brulin, Ängquist och Barnekow-Bergqvist (2005) berättade deltagarna att de generellt 

hade en positiv arbetsmiljö, även om det fanns upplevelser som senare kunde leda till 

huvudvärk, sömn- och magproblem hos både kvinnlig och manlig ambulanspersonal.  

 

Såväl patient som vårdare finns i ett samspel med miljön och en krävande miljö ställer stora 

krav på kompetens. Utgångspunkten är att all omvårdnad bedrivs i en kontext där patienten 

och dennes behov är en del, anhörigas behov en annan. Personalens behov och samverkan för 

att möta patientens behov av omvårdnad en annan. Både patienter, anhöriga och personal 

finns i ett interaktivt förhållande till kontexten och påverkas av vårdmiljön (Norberg et al, 

2000). Ett exempel beskrivs i studie gjord av Sørlie, Kihlgren och Kihlgren (2005) där det 

framgick att sjuksköterskan många gånger upplevde frustration över att inte alla gånger hinna 

med patienterna och prata med dem på grund av en stressfull miljö.  

 

Relationen är viktig mellan anestesisjuksköterskan och patienten, därför känner 

anestesisjuksköterskan ett stort ansvar över att skapa en så god och säker relation som möjligt. 

Vid många situationer har sjuksköterskan patientens liv i sina händer. De utmanas då till att ta 

hand om eller skapa något bra och göra det bästa utav de situationer som kan uppstå. Etiska 

situationer kan ofta inte undvikas vid mötet med patienten och det ger anestesisjuksköterskan 

ett ansvar för patienten (Sørlie, Kihlgren & Kilgren, 2005). Att vara närvarande vid patient 

vårdandet kräver inte mera tid då det är en god vilja som krävs för att verkligen vara där och 

bli involverad i patienten (Melnechenko, 2003). 
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En avgörande faktor som kunde leda till ohälsa bland bägge könen var oro över 

arbetsvillkoren. Detta innebär att arbetsförhållanden inte ska underskattas när man tittar över 

de riskfaktorer som anestesisjuksköterskor kan utsättas för. Vid förberedelser inför en okänd 

situation används den inre dialogen, en teknik som används för att hantera stress. Genom att 

föra en inre dialog föreställer anestesisjuksköterskan sig en bild över hur situationen kommer 

att bli och kan därigenom vara bättre förberedd på vad som skall hända (Jonsson & Segesten, 

2003). Några stressframkallande faktorer för insatspersonal kan vara; beredskap, väntetid, 

ovisshet, tidspress, starka sinnesintryck, kontakten med skadade, hantering av dödsoffer, 

situationer inbegripande barn och situationer där, det finns fara för eget eller arbetskamraters 

liv eller säkerhet. Upplevelsen av stress kan också vara relaterat till typen av insats, intensitet, 

omfattning eller varaktighet, problem med samband, samordning eller samarbete, oklara 

roller, arbetsuppgifter, avsaknad av eller otillräcklig utrustning eller utbildning och reaktioner 

från media, åskådare eller anhöriga (Renck, 2003). 

 

Enligt Lennquist (2007) har vården ute på olyckplatser idag förändrats från att ha varit en ren 

transportverksamhet till en avancerad behandling ute på fältet. Idag finns det möjlighet att 

utföra mindre operationer ute i sjukvårdstält eller påbörja behandling i form av anestesi och 

intubering i samband med trauma. Syftet är fortfarande stabilisering och optimering av 

patientens hälsa. För bedömning av patienten ute på fält användes idag 

PreHospitalTraumaLifeSupport (PHTLS), ett koncept där patienten gås igenom från A till E 

för att snabb få en överblick om vilken patient som behöver prioriteras. Vid den första 

undersökningen stabiliseras endast det nödvändigaste som t.ex. fri luftväg. I den prehospitala 

verksamheten finns det flera länkar som måste fungera, däribland akutambulans (som ofta är 

bemannad av en sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare som har undersköterske- 

kompetens), akutbil (med narkossyster och ambulanssjukvårdare) samt helikopter 

(narkosläkare och en narkossjuksköterska). Det finns även tillgång till sjukvårdsgrupper som 

vid behov kallas ut från sjukhuset. En sjukvårdsgrupp består av hälso- och sjukvårdspersonal 

med särskild katastrofmedicinsk utbildning som är utrustad för att arbeta inom skadeområden 

(Lennquist, 2007). 

 

För anestesisjuksköterskan kan det prehospitala omvårdnadsarbete även omfatta att ge 

anestesi på olycksplatsen och intubering kan utföras som en endotrakeal intubering eller 

intubering med hjälp av en larynxmask (Deaking, Peters, Tomlison & Cassidy, 2004). 
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Anestesi innebär att patienten med hjälp av läkemedel försätts i ett reversibelt medvetslöst 

tillstånd, och en generell anestesi kan förekomma i olika former (Halldin & Lindahl, 2005).  

 

Vid fältmässiga förhållanden blir endotrakeal intubation en teknisk svår uppgift som utförs på 

patienter med minimala reserver, eventuell nackskada och med skadad eller blockerad luftväg. 

För intubering måste goda förutsättningar först skapas. Om möjligt ska den skadade 

transporteras in i ambulansen, skyddas mot missgynnsamt väder och assisterande personal 

finnas tillgänglig. Intubering i fältmässiga förhållanden har få likheter med intubation under 

de välkontrollerade förhållanden som råder på en operationssal. Intubation på fältet kräver 

erfarenhet då riskerna är större än under trygga förhållanden. Nödtrakeotomi innebär att skapa 

fri luftväg genom att öppna luftstrupen på halsen och måste utföras med stor försiktighet och 

kunskap (Renck, 2003).  

 

Att hålla fria luftvägar är något som prioriteras hos traumapatienter. Endotrakealintubering 

säkrar luftvägen men sedering och muskelrelaxantia krävs för att minimera risken för 

laryngospasm. Intubering utan dessa läkemedel höjer risken för ökat intrakraniellt tryck vilket 

ska undvikas hos patienter med skallskador (Mackay, Terris & Coats, 2001). Flera studier har 

visat att tidig intubering på olycksplatser förbättrar resultatet hos svårt skadade. Endotrakeal 

intubering ska därför ses som nödvändigt och effektivt hos traumapatienter som inte kan 

upprätthålla fria luftvägar (Adnet, Lapostolle, Hibon, Carli & Goldstein, 2001). 

 

Definitionen av prehospital vård är enligt Lennquist (2007), undersökning, behandling och 

övervakning av skadade på en olycksplats och/eller under transport till sjukhus eller till annan 

fast sjukvårdsinrättning. Litteratursökning om anestesisjuksköterskans upplevelse av att 

omhänderta akut sjuka ute på olycksplatser visar att det finns sparsamt skrivet inom detta 

område. Denna studie är baserad på intervjuer med tre anestesisjuksköterskor med syfte att 

belysa anestesisjuksköterskans arbete med omvårdnadsåtgärder på en olycksplats och att 

tillföra ökad kunskap om omvårdnadsarbete i denna specifika kontext.  

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva anestesisjuksköterskans upplevelse av omvårdnadsarbete 

på olycksplats. 
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Metod 
Studien har en kvalitativ beskrivande ansats. En kvalitativ beskrivande ansats är enligt Polit 

och Beck (2008) ett tillvägagångssätt då man på ett djupgående sätt försöker fånga och 

beskriva deltagarnas upplevelser. För att uppnå studiens syfte genomfördes intervjuer med 

anestesisjuksköterskor för att fånga sjuksköterskans upplevelser av att utföra omvårdnads 

arbete ute på olycksplatsen.  

Deltagare 

I studien deltog tre anestesisjuksköterskor. Deltagarna var över 40 år och med lång arbetslivs 

erfarenhet från prehospital vård, dvs. arbete i ambulans eller i helikopterverksamhet. – 

Inklusions-kriterier var att deltagarna skulle ha erfarenhet av att utföra anestesi prehospitalt 

och ha varit verksamma inom ambulansverksamhet i minst fem år. Alla deltagare hade även 

några års erfarenhet från arbete som anestesisjuksköterska inne på operationsavdelning.  

Procedur 

Efter ett godkännande från den lokala etiska gruppen vid institutionen för hälsovetenskap, 

Luleå tekniska universitet till att få genomföra en intervjustudie, kontaktade författaren till 

denna studie via telefonsamtal tre anestesisjuksköterskor på ett sjukhus i norra delen av 

Sverige. Efter ett godkännande från de tillfrågade deltagarna om att delta i studien påbörjades 

intervjuerna. Platsen för intervjuerna valdes ut av deltagarna. Tre sjuksköterskor tillfrågades 

och tre valde att delta i intervjuerna. Informationsbrev (bilaga 2) skickades ut till deltagarna i 

studien där studiens syfte beskrevs och studiens betydelse och om vilka tänkbara risker och 

tänkbara nytta med studien. Informanterna delgavs information om att intervjuerna skulle 

spelas in och att inga av deltagarna skulle kunna identifieras efter bearbetning av texten. 

Förutom en skriftlig information fick deltagarna i studien även muntlig information om att 

studien genomfördes under sekretess och att inga namn skulle nämnas i den färdigställda 

studien. Deltagarna blev även informerade om att de närsomhelst kunde avbryta deltagandet i 

studien och att allt all intervjumaterial skulle förstöras efter att studien är färdig och godkänd 

utav skolan. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer som även beskrivs av 

Kvale (1997) då mer öppna frågor ställs och inte en rad standardfrågor. Intervjuerna utfördes 

med hjälp av en intervjuguide som beskrev de ämnen/områden som skulle täckas av i 
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intervjuerna. Målsättningen med intervjuerna var att beskriva upplevelser av alla skeenden av 

omvårdnadsarbete ute på olycksplatsen. Intervjuerna startade med att anestesisjuksköterskan 

ombads att berätta vem de var och vilken arbetslivserfarenhet de hade. Därefter ombads de att 

beskriva hur det kunde se ut på en olycksplats, hur de förberedde sig mentalt innan de kom 

fram till olycksplatsen, vilka tankar och känslor som kunde uppstå på olycksplatsen, vilka 

upplevelser och reaktioner uppstod efteråt och hur anestesisjuksköterskan hanterade 

upplevelserna efter att arbetet var avslutat. För att säkerställa kvalitén i intervjuerna utfördes 

först en provintervju som skrevs ut och lästes igenom ett antal gånger innan resterande 

intervjuer genomfördes. Intervjuerna utfördes på deltagarnas arbetsplats, spelades in på band, 

varade cirka 40 minuter och skrevs därefter ut ordagrant.  

Kontext 

Deltagarna arbetade på ett sjukhus i ett mindre samhälle i norra delen av Sverige. Alla 

jobbade både deltid med ambulans och/ eller på helikoptern samt deltid inne på sjukhusets 

anestesiavdelning som anestesisjuksköterskor. Att arbeta med helikopter verksamhet innebar 

att vara stationerad på helikopter och rycka ut på larm men också att samtidigt vara en extra 

resurs inne på anestesiavdelningen.  

 

När larmet gick var det att snabbt avsluta det deltagarna arbetade med på avdelningen, byta 

om, förbereda utrustning och flyga iväg. De som jobbade dagtid på ambulansen var redan 

ombytta så det var bara ett sätta sig i bilen och åka. I bådea fallen var anestesisjuksköterskan 

hemma på jourtid med en sökare och fick då från hemmet rycka ut vid larm. När larmet gick 

förbereddes den utrustning som skulle tänkas behövas till det aktuella tillfället och de 

förberedde sig också mentalt genom att föra en dialog med sin kollega på väg till 

olycksplatsen. Vanligt var att bygga upp en inre bild över hur olyckan kunde tänkas se ut som 

förberedelse inför det kommande arbetet ute på plats. Ibland kunde SOS ge en fortlöpande 

information i helikoptern och i den markburna ambulansen så att de som skulle omhänderta 

patienten var väl förberedda på situationen ute.  

 

Jobbet utfördes alltid utefter ett visst flödesschema och det viktigaste var alltid att först 

kontrollera och säkerställa patientens andning och sedan gå vidare i bedömningen. Ibland 

kunde patienten behöva avancerad sjukvård direkt på plats och då ställdes stora krav på 

anestesisjuksköterskorna. I många fall utfördes många avancerade åtgärder i obekväm 

otillgänglig arbetsmiljö och då det i vissa fall kunde medföra risker för de som arbetade ute på 
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olycksplatsen. De som arbetade på helikoptern var ibland tvungna att bära patienterna långa 

sträckor på bår och ibland i en svårframkomlig miljö pga. att det vid vissa tillfällen var 

omöjligt för piloten att landa exakt där olyckan skett, det var däremot lättare att komma 

närmare olyckan med den markburna ambulansen. På grund av de ibland långa avstånden så 

skedde mycket av omvårdnadsarbetet ute på olycksplasten för att kunna säkra patientens 

hälsa.  

 

De som arbetade på detta sjukhus var ett väldigt sammansvetsat team och alla kände varandra 

väl och visste hur var och en fungerade i olika situationer. När patienten skulle överlämnas till 

sjukvårdpersonalen var det viktigt att avlämningen skedde på ett korrekt och grundligt vis. 

Innan arbetet påbörjades utav personalen på sjukhuset skedde en noggrann och kortfattad 

rapportering och det var väsentligt att känna att man fått en bra respons och att de som skulle 

ta över verkligen stannade upp och lyssnade på vad som sades. Efter arbetet ute på 

olycksplatsen pratade man oftast med sin kollega om vad som hänt och hur arbetet utförts och 

om de upplevda upplevelserna som någon form av bearbetning.  

Analys 

De bandinspelade intervjuerna lyssnades igenom noggrant och transkriberades sedan till text. 

Texten genomlästes sedan ett flertal gånger för att få ett sammanhang och en känsla för 

helheten. Analysen genomfördes med en metod för kvalitativ innehållsanalys där texten lästes 

igenom rad för rad för att identifiera meningsbärande meningsenheter som svarar mot syftet. 

Innehållsanalys följde processen som beskrivs av Downe- amboldt (1992). I den processen 

var första steget att skapa en helhetssyn av hela datamaterialet och sedan välja en strategi för 

analysen. En utgångspunkt i analysen var att syntesen av innehållet skulle fokusera på olika 

skeenden i omvårdnadsarbetet på arbetsplatsen. Andra steget var att identifiera meningar som 

motsvarade studiens syfte. Dessa meningsenheter var ord eller uttalanden som var 

sammanlänkade genom innehåll eller sammanhang. Meningsenheterna kondenserades 

därefter, vilket innebar att kärnan av innehållet bevarades. Därefter grupperades 

meningsenheterna stegvis genom att skapa koder och kategorier. En kategori var en grupp 

som delade ett gemensamt innehåll. En kategoris huvudsyfte är att sammanföra en 

beskrivande nivå av innehållet, som uttrycker det påtagliga i texten. Subkategorierna 

grupperades därefter under huvudkategorier som beskrev olika skeenden av arbetet på 

olycksplatsen. Detta tillvägagångssätt beskrivs även som en sammanfattning av Graneheim 

och Lundman (2004).  
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Etiska överväganden 

En etisk forskningsprövning lämnades in till Luleå tekniska universitet och först efter det 

etiska godkännande startade studien. En studie som bygger på intervjuer som fångar 

deltagarnas upplevelser kan väcka tidigare obehagliga känslor och minnen av, obehagliga 

situationer ute på en olycksplats. Det var därför viktigt att som författare till studien ha 

förståelse över om deltagarna kanske inte alla gånger ville berätta ingående obehagliga 

situationer. Det fanns också en möjlighet att för få delge sina upplevelser. Vid intervjuerna 

gjordes ansträngningar att bevara informanternas integritet genom att respektfullt bevara, 

bemöta och ansvara för informanternas material som de delade med sig av. Konsekvenserna 

av en intervjuundersökning är viktiga att uppmärksamma när det gäller både den möjliga 

skada som kan uppstå för deltagarna och de förväntade fördelarna med att delta i studien. 

Därför tänkte intervjuaren igenom de möjliga konsekvenserna som eventuellt kunde uppstå 

och att lyssna till vad människor hade att säga för att göra intervjun till en unik erfarenhet 

(Kvale, 1997). 

 

Resultat 
Analysen av intervjuerna resulterade i tre huvudkategorier som beskriver olika faser i arbetet. 

Till de tre faserna grupperades 9 underkategorier som presenteras i Tabell 1 och illustreras 

med citat från intervjuerna. 

 

Tabell 1 Översikt av huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

När larmet gått Behov av en bild över olycksplatsen 
Att få kontroll över ett kaos 

På olycksplatsen Trygghet att vara många 
Trygghet att ha utbildning, erfarenhet och 
struktur 
Att klara av att fokusera på patientens 
behov 
Media och åskådare kan vara ett hinder 
Viljan att göra ett bra avslut 

Bearbetning efteråt Situationer som väckte jobbiga känslor 
Behov av att bearbeta och gå vidare 
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När larmet gått 

Huvudkategorin beskriver den fas av arbetet när sjuksköterskorna väntar och är på väg ut till 

en olycksplats. Innehållet handlar om att förbereda och planer arbetet och att få en känsla och 

föraning om olyckan.  

Behov av en bild över olycksplatsen 

Deltagarna beskrev att när larmet kom var det viktigt att vara mentalt förbered inför arbetet 

ute på olycksplatsen. De byggde upp en bild över hur olycksplatsen skulle kunna se ut, hur 

svårt skadade de drabbade kunde tänkas vara och hur arbetet skulle utföras. Det var viktigt att 

utifrån bilden, tillsammans med sin kollega diskutera och göra upp en plan över 

arbetsordningen. På väg till olycksplatsen förbereddes den utrustning som skulle kunna tänkas 

användas till olika typer av skador och en lätt diskussion kunde ske för att fördriva tiden.  

 

… men det kan de ut på alla de möjliga sätt och ofta får man ju en 

överblick då man går in för landning och ser vad som har hänt och 

hur bilarna ligger om det brinner eller om det ligger mycket folk 

utanför bilarna och såna här saker… 

 

När de intervjuade fick larmet från SOS gav det en antydan om vad som skett ute på 

olycksplatsen. Oftast var det så att larmet stämde överens med verkligheten och gav en bra 

indikation på vad som hänt. SOS gav vanligen en adekvat information om den aktuella 

händelsen och en uppdatering på väg till olyckan gav nya förutsättningar. Ibland kunde det 

dock hända att larmet inte riktigt stämde överens med den aktuella händelsen. 

 

Deltagarna beskrev ett tillfälle då de hade fått larm om att en person var hundbiten. När de 

kom fram och på plats såg de att det inte alls stämde utan den drabbade var rejält sönderbiten 

av en björn. Vid detta tillfälle blev den intervjuade imponerad och förvånad över hur patienten 

kunde hålla sig så lugn och såg så opåverkad ut trots sina skador. En möjlighet var att 

patienten inte förstod hur allvarliga skadorna var och hur nära han eller hon varit att mista sitt 

liv. En intervjuade beskrev situationen med den illa skadade personen som en stark 

upplevelse. 

 

… ja det var ju makabert på nåt sätt man, man det är ju som att 

man se nån film på tv ungefär men tänkt vi jaja vi ska ju försöka 
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binda ihop det här och paketera och linda in och komma sig 

därifrån… 

 

Vid ett annat tillfälle upplevdes olyckan som något mycket, mycket värre än vad som var 

väntat trots den mentala förberedelsen. Ett exempel som beskrevs var när en mamma och 

hennes åtta månaders gamla baby avled. Det var vid en trafikolycka då fälgen på bilen 

sprängdes och den drabbade tappade kontrollen över bilen. När det upptäcktes att inget fanns 

att göra för de drabbade kändes det väldigt jobbigt och en känsla av antiklimax uppstod. Vad 

som också gjorde det hela jobbigt var ett konstaterande om en onödig händelse då en halv 

familj blivit utplånad. Vanligtvis fanns en inbyggs skyddsmekanism och professionalitet av 

att veta vad som skulle göras men i detta fall när de drabbade var avlidna försvann skyddet 

och en massa jobbiga känslor uppstod.  

 

det är ju en skyddsmekanism också alltså att stödja sig på det man 

kan och det man ska göra det är ju ett sätt att skydda sig i dom här 

situationerna och då försvann ju det här skyddet och då var det 

mera känslor som kom när man förstod att här är det liksom var 

kört, vi kan inte göra någonting vårat jobb är varken påbörjat eller 

avslutat på något vis  

 

En annan aspekt av jobbiga upplevelser var att inte i förväg veta om det kunde vara nära och 

kära som var de drabbade. Att känna rädsla över om det kunde vara ens egna barn som var de 

drabbade upplevdes väldigt påfrestande. Ibland kunde det även hända att 

anestesisjuksköterskan förberedde sig på den allra värsta tänkbara händelsen och sedan väl på 

plats upplevdes det att olyckan inte var så allvarlig som de trott. 

 

Att få kontroll över ett kaos 

Deltagarna beskrev att olycksplatserna kunde se mycket olika ut, allt ifrån ett fullständigt kaos 

till ett mer kontrollerat kaos. En deltagare beskrev att det ibland kunde hända det allra värsta 

ute på olycksplatsen men att det då bara var att ställa om sig för att kunna hantera situationen. 

När det rådde totalt kaos kunde funderingar uppstå över hur situationen skulle hanteras. 

Ibland kunde det vara så att den markburna ambulansen var först på plats och då påbörjat 

arbetet men i vissa fall var ambulanshelikoptern den som anlände först. Vid sådana tillfällen 
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skedde en första överblick över olycksplatsen från luften för att bilda sig en uppfattning om 

olyckans storlek. Att vara först på plats kunde upplevas som jobbigare eftersom mer praktiskt 

arbete krävdes av helikopterteamet och vissa gånger kunde det vara svårt att hitta en bra plats 

att landa på så nära olyckan som möjligt att. De flesta situationer gick att lösa med hjälp utav 

bra och väl fungerande utrustning 

 

… och då är det lite svårare för då måste vi göra så många 

praktiska saker som att spärra av på vägar och sånt för det går ju 

som inte landa varsomhelst det är inte som att parkera en bil 

tyvärr. Men det kan se ut på alla de möjliga sätt och ofta får man 

ju en överblick då man går in för landning och ser vad som har 

hänt och hur bilarna ligger. Om det brinner eller om det ligger 

mycket folk utanför bilarna och såna här saker… 

 

Deltagarna beskrev att vid ett tillfälle då en grupp bärplockare från Thailand råkat ut för en 

trafikolycka gjordes en första överblick från luften i helikoptern. Massor av bär låg utspritt 

över ett stort område och från luften såg det ut som om att det kunde vara blod och det 

upplevdes makabert. 

 

Upplevelsen av kaos minskade och känslan av kontroll ökade ofta när de kom fram till 

olycksplatsen och olycksplatsarbetet påbörjades. Stress minskades väl framme på 

olycksplatsen. En berättar att när totalt kaos rådde på olycksplatsen var det viktigt att jobba 

professionellt och använda sig utav sina kunskaper och tidigare erfarenheter för att få kontroll 

på situationen. Att ha huvudansvaret kunde ibland upplevas lite speciellt men det var då 

viktigt att kunna få bekräftelse från anestesiläkaren.  

 

… skulle hämta några thailändare som hade kört på tok med en 

sån här bärplockar bil då och det var ju blåbär tamejfan hur 

mycket som helst i skogen och tänkte men, men herregud va blod 

och lingon och ja vad var vad det såg lite makabert ut… 

 



14 
 

På olycksplatsen 

Huvudkategorin beskriver fasen av att arbeta på olycksplatsen och bestod av 

underkategorierna, tryggheten att vara många, trygghet att ha utbildning, erfarenhet och 

struktur, behov av att fokusera på patientens behov trots jobbiga situationer, media och 

åskådare kan vara ett hinder och viljan att göra ett bra avslut. 

 

Tryggheten att vara många 

Deltagarna beskrev att alla uppgifter inte alla gånger kunde lösa helt på egen hand utan det 

var viktigt med ett gott samarbete med exempelvis räddningstjänsten. Att inte vara helt ensam 

på olycksplatsen upplevdes som en trygghet och att det var bra att kunna komplettera 

varandras kunskaper för att på bästa sätt vårda patienten. 

 

… men det är ju en trygghet om det finns annan personal också jag 

menar brand är ju jätte duktig på sina saker och vi är duktig på 

våra saker och vi ska ju liksom komplettera varann därför så 

jobbar vi ju vi jobbar ju väldigt bra tillsammans med 

räddningstjänst… 

 

Däremot beskrivs polisens inblandning inte alla gånger som något positivt eftersom de 

inblandade ibland kunde reagera negativt och en tuffare attityd gentemot de inblandade kunde 

uppstå. I vissa fall var det lättare att ta hand om stökiga personer utan polisens inblandning. 

De inblandade som eventuellt hade något otalt med rättvisan kunde ibland bli mer aggressiv 

när polisen var på plats och speciellt när de inblandade var berusade. Många gånger var dock 

polisen en hjälp och ett stöd då de ibland tog om hand exempelvis överlevande från en 

trafikolycka. 

 

Trygghet att ha utbildning, erfarenhet och struktur 

Deltagarna beskrev att kunskap, utbildning och arbetslivserfarenhet var en viktig komponent 

för att utföra ett så bra arbete som möjligt. Erfarenhet var något som gav trygghet i arbetet ute 

på olycksplatsen. Att gå utbildningar som gjorde att de kunde jobba efter ett flödesschema var 

en viktig del och gav ett stöd för att utföra god omvårdnad. Utbildning och kunskap var 



15 
 

grundbulten för att inte hamna i en form av ostrukturerat arbete då det var svårt att komma 

vidare i arbetet.  

 

… Det är ju som ett stöd alltså… det är ju ett bra stöd när man 

kommer på plats då hamnar man inte i ett sådant där 

spiksorteringssyndrom [svårt att komma vidare för.f anm.] att man 

liksom står och trampar och inte vet vad man ska göra så att 

utbildning och kunskap är väl liksom grundbulten i för att kunna 

fungera bra… 

 

Deltagarna beskrev att erfarenhet gav trygghet. Att vara med om olika situationer gav mer 

arbetslivserfarenhet och i sin tur gav ett lugnare och tryggare arbetssätt. Kunskapsbasen fanns 

alltid med i arbetet men ibland krävdes improvisation för att lösa vissa situationer. Att känna 

sig mer otrygg som nybörjare var något som kunde upplevas som jobbigt. Det var viktigt att 

få tid till övning och kunna vara mer frikopplad från övrig verksamhet för träning. Träning 

gjorde att de intervjuade kände sig mer säkrare ute på olycksplatsen. De intervjuade berättade 

att bra utrustning och utbildning för att kunna hantera utrustningen på ett säkert sätt var en 

viktig komponent.  

 

Det var viktigt med ett gott samarbete med kollegan och att kontakten med narkosläkaren 

fungerade bra. På grund av att det var ett sammansvetsat team så behövdes inte mycket sägas 

till varandra ute på arbetsplatsen. Var och en visste oftast vad som skulle göras och hur arbetet 

skulle utföras. Ibland var det nödvändigt att samarbeta med övriga instanser som t.ex. media 

även om de i vissa fall kunde upplevas som väl närgångna. Det var speciellt viktigt att 

samarbetet fungerade väl med olika instanser vid jobbiga situationer och att man då hjälptes åt 

för att underlätta för varandra ute på olycksplatsen. 

 

Att klara av att fokusera på patientens behov 

När patienten skulle omhändertas framkom det att fokusering var viktigt för att utföra ett bra 

jobb för patienten. När det var en större olycka med flera inblandade var det speciellt viktigt 

med fokusering för att t.ex. minska känslan av stress. Speciellt när det var barn som var 

inblandade var fokusering ett bra sätt att hantera den känslomässigt jobbiga delarna av arbetet. 

Att använda rak kommunikation med sin kollega underlättade vårdandet av patienten. 



16 
 

 

Deltagarna beskrev många exempel på berättelser om jobbiga situationer som var svåra att 

hantera En av de intervjuade berättar om upplevelsen av den första trafikolycka där det var två 

inblandade. En av patienterna avled på plats och den andra avled under omhändertagandet på 

plats. Händelsen väckte många starka känslor eftersom det var den första erfarenheten av en 

stor olycka. En annan stark händelse var vid arbete på helikoptern och larmet gick om att en 

ung kvinna var svårt skadad i en älgolycka och var medvetslös. Väl framme på plats möttes de 

av ambulanspersonalen som berättade att det var en kollega som var drabbad och var djupt 

medvetslös. 

 

… den händelsen kommer jag ihåg ganska bra å därför att det blir 

väldigt mycket känslor runtomkring det där i och med att det var 

första gången jag var med om en lite mer stor olycka… 

 

Ett annat exempel på svåra situationer som beskrevs av deltagarna var när några bland 

personalen hade en nära relation till den drabbade. Patienten plockades ut ur bilen och beslut 

togs om att hon behövdes intuberas på grund av ofri luftväg. Patienten hade ett högt blodtryck 

och personalen var tvungna att vidta åtgärder för att hålla trycket nere så att den drabbade inte 

skulle få hjärnskador. Patienten transporterades direkt med helikoptern till ett större sjukhus 

där vidare åtgärder fortsatte med röntgen undersökning och sedan följde helikopter personalen 

patienten direkt till intensivvårdsavdelningen. Patienten överlevde olyckan men för 

personalen som var inblandad i räddningsarbetet var det en känslomässigt jobbig situation. 

Trots att det var en väldigt känslomässigt laddad situation var det väldigt viktigt att fokusera 

på patienten och att inte tänka på att det var en nära kollega för att kunna utföra en så bra 

omvårdnad som möjligt. 

 

… Ja nu blev jag också väldigt fokuserad på min uppgift där men 

det är ändå väldigt känslomässigt jobbigt just då så är man 

tvungen att fokusera på uppgiften så då blir det lite grann att för 

mig var jag tvungen att ha en patient som alla andra för att det 

skulle fungera… 

 

De intervjuade berättade att de försökte utföra arbetet till hundra procent professionellt och 

under kontrollerade former trots den nära relationen till den drabbade. Fokusering skedde på 
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en sak i taget för det kunde vara svårt att ta in alla intryck på en gång. De intervjuade 

berättade också att det kan vara lättare att fokusera vid större olyckor/ händelser. Vid mindre 

olyckor kunde stressen vara mer påtaglig på grund av att inte samma fokusering skedde. Ingen 

av deltagarna berättade om något tillfälle då de upplevde problem med att tillgodose 

patientens behov. Det var viktigt att vara lyhörd för patienten och att kunna kommunicera 

med den drabbade i alla lägen. Betydelsefullt var också att planera sitt arbete för att snabbt 

kunna ta hand om patienten på ett så bra sätt som möjligt och att samtidigt hela tiden prata 

med den drabbade. Kommunikationen med patienten gjorde att mycket viktig information 

kom fram. 

 

… man måste liksom planera hela tiden vad man ska göra för att 

snabbt kunna ta hand om patienten på ett bra sätt men samtidigt 

kommunicerar man ju med patienten om de är vaken och då får 

man ju jätte mycket information också… 

 

Etablering av den första kontakten med patienten var en viktig del i arbetet och att kunna 

kommunicera med den berörda samtidigt som en plan las upp över hur arbetet skulle utföras. 

När de vissa gånger uppstod en osäkerhet var det nödvändigt att stanna upp en stund och 

fundera över hur fortsatt arbete skulle utföras. Ibland kunde inte alltid alla uppgifter lösas på 

egen hand utan de fick ta hjälp av kollegan eller annan personal. Vid en annan situation var 

det viktigt att kunna agera professionellt trots en tråkig händelse. Ett exempel var en händelse 

då en bil med en onykter förare som krockade och ett barn i baksätet flög fram och slog 

skallen i växel spaken väldigt kraftigt. Då var det viktigt att se till att koncentrera sig på att 

skapa fria luftvägar och att genomföra sövning och intubering på plats. De intervjuade 

berättade också att det oftast bara gick att arbeta med en till tre patienter samtidigt och då fick 

det ta den tid som arbetet krävde. Det var viktigare att utföra ett noggrant arbete.  

 

Fria luftvägar var den första åtgärden som de var tvungna att utföra. Det kunde ibland ske 

med hjälp utav enkla handgrepp, lägesförändring eller med hjälp av tekniska hjälpmedel. När 

en patient behövde sövas och eller intuberas krävdes det i vissa fall bekräftelse från 

anestesiläkaren att fallet först var diskuterat med läkaren och att han var med på vad som 

skulle ske. Först skedde förberedelser för att kunna söva att göra i ordning de eventuellt 

aktuella narkosmedel som kunde tänkas behövas och sedan utfördes sövningen efter att 
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eventuellt diskuterat med anestesiläkaren. Det var viktigt att fokusera på uppgiften och att så 

fort som möjligt få kontroll på situationen.  

 

När patienter behövde intuberas kunde mer praktiska problem uppstå och det var i vissa fall 

nödvändigt att delegera ventilering till någon annan ur räddningspersonalen speciellt om det 

var flera inblandade i en olycka. Då var det viktigt att ge en kortfattad och enkel information 

till den som skulle hjälpa till om hur ventileringen skulle utföras. Ute på fältet fanns inte alla 

gånger de hjälpmedel som man hade tillgång till inne på anestesiavdelningen men 

intuberingen utfördes ändå när behov uppstod. Det var bra att som anestesisjuksköterska ha 

kunskaper och därför känna sig trygg om de aktuella anestesimedel som ibland måste 

användas. Patienten krävde ofta mycket omvårdnad och kunde bli ganska resurskrävande. När 

väl intuberingen skett var det viktigt att vid ett flertal tillfällen kontrollera att tuben var på rätt 

plats och att luftvägen var fri. När det var barn som skulle intuberas utfördes proceduren på ett 

mer försiktigare sätt eftersom barn är mjukare och har finare strukturer. Trots det intuberades 

även barnen utan att fundera speciellt över situationen eftersom, det viktigaste var att så fort 

som möjligt få fri luftväg. Det var viktigt att kunna anatomin och att ha goda förkunskaper var 

ett nödvändigt. 

 

Deltagarna trivdes med det prehospitala arbetet och jobbet ute på fält gav ett ¨andningshål¨ 

från övrig verksamhet inne på anestesiavdelningen. Att arbeta på ambulanshelikoptern var ett 

bra komplement till övrig verksamhet. Från början kunde arbetet upplevas som speciellt 

stimulerande. Att de professionella kraven ökat med tiden upplevdes av deltagarna som något 

positivt, fler åtgärder utfördes direkt ute på olycksplatsen och bra utrustning fanns att tillgå. 

Deltagarna upplevde att arbetet blev mera viktigt ju mer erfarenhet de fått. 

 

Ibland krävdes det utav de intervjuade att de jobbade och utförde de åtgärder som patienten 

krävde i ett snabbt tempo på grund av att det kunde röra sig om små marginaler för att 

patienten skulle överleva. I sådana situationer var det var svårt att inte känna av stress och, en 

viss känsla av stress fanns alltid med i arbetet. Det berättas att fokusering gjorde att stressen 

inte upplevdes på samma och förmågan att fokusera på uppgiften fanns trots upplevelsen av 

stress. Det var viktigt att använda fokuseringen så att inte känslan av stress skulle ta över 

hand. En berättade att upplevelsen av stress aldrig var något som inte gick att hantera och i det 

stora hela upplevde personen sig ganska lugn och trygg i sin yrkesroll. Att kunna jobba efter 
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ett visst flöde och struktur hjälpte sköterskorna att känna sig trygga och att hela tiden veta 

vilka åtgärder som skulle utföras vilket också minskade känslan av stress. 

 

… mm jag har aldrig liksom känt att jag inte klarar av stressen 

utan jag känner mig som jag känner mig ganska lugn och jag 

känner mig trygg i det jag ska göra… 

 

Media och åskådare kan vara ett hinder 

Det hände att de intervjuade kunde reagera starkt på medias inblandning när en olycka skett. 

Media kunde ibland vara lite väl närgångna och oerhört fräcka. I vissa fall kunde de vara i 

vägen för olycksplatsarbetet och då var det absolut nödvändigt att markera och be dem att 

hålla sig en bit ifrån. Det framkom att speciellt vid ett tillfälle då en flicka blivit rejält påkörd 

och media trampade på flickans hjärna bara för att komma så nära olycksplats området som 

möjligt. Det var en svår upplevelse för den intervjuade och de önskade att media kunde ha ett 

etiskt förhållningssätt samtidigt som de också menade att för det mesta så fungerade 

samarbetet med media bra. Vid ett annat tillfälle vid en trafikolycka med två döda och en 

svårt skadad kom en skolbuss med barn som parkerade väldigt nära händelsen så barnen 

kunde se vad som hänt. Då blev man tvungen att be chauffören flytta bussen så att inte barnen 

skulle behöva uppleva den hemska händelsen. Ibland kunde det hända att det var svårt att 

hålla åskådare på avstånd samtidigt som åskådare också vid vissa situationer vara till hjälp 

med olycksplatsarbetet. Det var viktigt att från början markera gränser om åskådare var 

onyktra och kunde bli stökiga. En av de intervjuade berättade att åskådare inte märktes om de 

inte fyllde någon funktion i arbetet och blev inte heller störd utav deras eventuella 

kommentarer. Det kunde hända att media ibland skrev om händelser som inte inträffat om de 

inte fick tillräckligt med information. Att närgånget fota en patient som var väldigt svårt 

skadad kunde upplevas jobbigt. 

 

media ja dom är ju oerhört fräcka alltså dom kan ju vara i stort 

sett mellan armarna på en då man står och håller på med någon 

som är riktigt skadad men det är bara att bränna av och säga att 

liksom att dom får flytta på sig dom får man får hålla dom lite kort 
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Viljan att göra ett bra avslut 

Arbetet med patienten kunde ibland fortsätta inne på akuten genom att finnas närvarande 

omkring patienten och att i vissa fall fortsätta hjälpa till med omvårdnadsåtgärder. Arbetet 

med anhöriga började vid ett fler tal tillfällen inne på lasarettet och i vissa fall kändes det 

viktigt att både få ge anhörig information men även få berätta för de drabbade vad som skett. 

 

Det hände vid vissa tillfällen att det blev nödvändigt att ta hand om anhöriga och oftast 

skedde det inne på sjukhuset efter att patienten lämnats och omhändertogs utav personalen på 

akuten. Det kunde bli väldigt känslosamt men det var ändå viktigt att kunna bemöta anhörigas 

sorg. De intervjuade upplevde ofta medkänsla över vad de drabbade och anhöriga fick utstå. 

Det var viktigt att se till att någon direkt tog hand om anhöriga kunde vara känslomässigt 

chockade men annars fysiskt oskadda. I bland kunde de be en av åskådarna att ta hand om de 

chokade anhöriga och ofta kunde det lösas ganska smidigt. Ibland fortsatte kontakten efter 

olyckan med de drabbade eller deras anhöriga och det kunde vara viktigt att ta reda på hur det 

gick efter olyckan. Det var viktigt att kunna vara medmänniska, kunna trösta och att kunna se 

den anhöriga i sin sorg. I vissa fall kunde det vara viktigt att anhöriga fick vara med och delta 

i vårdandet utav den skadade, exempelvis när de upplevde att anhöriga var stökiga. Sådana 

situationer uppstod ofta när anhöriga var berusade. Samtidigt var det sällan som det uppstod 

konfrontationer med anhöriga och det var viktigt att tänka på att inte inge några falska 

förhoppningar.  

Bearbetning efteråt  

Huvudkategorin beskriver den fas av arbete som bestod av bearbetning efteråt och reflektion 

efter att situationen hade lugnat ner sig och de var tillbaka på stationen. Kategorin består av 

underkategorierna, situationer som väckte jobbiga känslor och behov av att bearbeta och gå 

vidare. 

 

Situationer som väckte jobbiga känslor 

Deltagarna beskrev att det kude vara känslomässigt svårare att vårda en människa som man 

hade en närmare relation till eller kände på något vis. Arbetet utfördes på vanligt vis men att 

vårda någon de inte kände till väckte en annan form av obehagskänsla i kroppen och det 

kunde medföra behov av mer bearbetning efter upplevelsen.  
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… på nåt sätt så tar ju känslorna om det är någon nära som man 

känner så blir det ändå det blir ju en annan känsla i kroppen så är 

de ju sen jobbar vi ju på ett litet ställe och vi kommer alltid att få 

möta personer som vi känner i vården så att det är ju svårt… 

 

Att inte få utföra det tänkta arbetet på grund av att patienterna exempelvis hade avlidit på 

olycksplatsen upplevdes som något mycket jobbigt och då kunde det hända att det 

känslomässiga skyddet försvann. Att inte få utföra sina uppgifter lämnade känslomässiga spår 

och man kunde uppleva det som hänt som något mycket onödigt. Obehagliga situationer 

kunde lämna känslomässiga spår efter olyckan och att känslor och funderingar kunde uppstå. 

Att de intervjuade länge kunde minnas en obehaglig situation var inte helt ovanligt som att 

minnas en bilbarnsstol liggandes ute vid sidan av vägen då ett spädbarn avlidit och att inte 

kunna glömma vissa händelser var inte helt ovanligt. På arbetsplatsen var det nödvändigt att 

blockera egna känslor för det kunde annars vara svårt att fungera och utföra ett bra arbete 

annars samtidigt var det viktigt att bearbeta men de känslomässigt jobbiga upplevelserna vid 

ett senare tillfälle. Det kunde vara svårt att beskriva de påfrestande känslorna men de fanns 

alltid där och vissa situationer krävde mer av bearbetning än vad andra upplevelser gjorde.  

 

… vissa är jobbigare det när man har dom som man känner väldigt 

nära ens anhörig eller när man jobbar med barn dom känslorna är 

på något sätt mera därför att man vill inte att barn ska utsättas för 

de här sakerna det är på något sätt egna känslor upplevelser man 

vill inte att barnet ska det… 

 

Det var lätt att de intervjuade tänkte på de egna barnen när de vårdade skedde ett svårt skadat 

barn. I sådana situationer kunde det vara svårt att hantera känslorna och tankar gick ofta till de 

drabbade anhöriga. 

Ibland kunde funderingar uppstå om de hade gjorde rätt vid vårdandet eller om de kunde ha 

utfört åtgärderna på ett annat vis. 

 

… men det kan jag fundera på fortfarande jag försöker gå igenom 

saker som jag gjort och så sen så brukar jag fundera över händelse 

förloppet var det, det rätta eller kunde jag ha gjort på ett annat sätt 

och kunde jag ha gjort det ännu bättre för patienten… 
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En av de intervjuade berättar att det kunde upplevas jobbigt att inte riktigt veta vad som skett 

ute på olycksplatsen. Det viktigaste i sådana situationer var då att inte inge falska 

förhoppningar och att absolut inte säga, det här har gått bra. Det kunde vara lätt för stunden att 

säga så men i slutändan var det inget bra uttalande. Det framkom också att vissa situationer 

var lättare att bli påmind om än andra men i det stora hela var det inget som låg och oroade. 

När patienter avled kunde det upplevas som en otillräcklighet och funderingar uppstod som 

kunde åtgärderna ha utförts på annat sätt. Det var då viktigt att samtala om händelsen och gå 

igenom utförandet utav arbetet.  

Det framkom också att det kunde vara jobbigt när barn skickade kort med underskrift där det 

stod tack för att jag är vid livet. Det var därför enklare att hantera ett enkelt tack kort i stället. 

En deltagare berättade att det kunde upplevas svårt att lära sig hantera drunkningsolyckor. Vid 

ett tillfälle då larmet gick om att en person förmodats drunknat blev det helikopterpersonalen 

uppgift att med hjälp av en vinsch gå ned i vattnet och leta efter den drunknade. När väl offret 

hittades upplevdes det som något oerhört jobbigt och det var något av en väldigt stark 

upplevelse. 

 

… jag som hela tiden mens jag var där i vattnet tänkte jag måtte 

jag då inte hitta han alltså och det kändes det kändes skit jobbigt 

och så låg jag där och titta i vattnet och så då vek jag undan nå 

gräs och där låg han ju naturligtvis då va som titta som upp på en 

och va ju alldeles vit och kall och… ja det, det är väl bland det 

starkaste jag varit med om i varje fall liksom man fick ju världens 

kallsup när man var där liksom nej...jag var inte riktigt beredd på 

vad jag skulle se helt enkelt…  

 

Känsla av att ha höga förväntningar och krav på sig själv att kunna klara de flesta 

situationerna framkom i intervjuerna. Ett exempel på en sådan situation som en av de 

intervjuade berättade var en jobbig trafikolycka med, en krock med en lastbil inblandad. En 

hel familj dog utom en sexårig pojke som blev lämnad kvar vid livet och den enda fysiska 

skadan han led av var en bruten arm. Att då klara av kravet att först bära bort en död pojke, en 

död mamma och sedan en död pappa var svårt. Att samtidigt kunna ta hand om den lilla 

skadade pojken med sin brutna arm var oerhört känslomässigt jobbigt . En sådan situation 

krävde bearbetning och det gjorde att den intervjuade var dämpad i några dagar efter 
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händelsen och det var svårt att vara social med sin familj. Efter händelsen kom alla känslor 

fram tillsammans med funderingar över vad det egentligen var som hade skett och tankarna 

gick till den lilla pojken och hur han måste ha upplevt situationen. 

 

… det var en sak man varit med om en rejäl trafikolycka utefter E4 

an där hela familjen dog utom ett barn som var i sex årsåldern… 

och då har man först burit bort en död pojke och en död mamman 

och en död pappa och sen ska vi då ta hand om den här lilla killen 

då som hade brutit armen bara så enkelt var det… då kändes det 

inge bra alltså…  

 

Arbetet utfördes i någon form av rus och samtidigt som de skulle hjälpa och prata med den 

lilla pojken bad räddningstjänsten om hjälp med att plocka ut den helt sönderslagna mamman 

ur bilen, det blev för känslomässigt jobbigt för personalen ur räddningstjänsten och orkade 

inte utföra den uppgiften på egen hand. Pojken togs om hand utav polisen som då var på plats 

och pojken fick åka med i polisbilen. 

 

Behov av att bearbeta och gå vidare 

Att bearbeta upplevelserna beskrevs som en viktig del och den kunde ske på olika sätt. Ibland 

krävdes en mera ordentlig genomgång med sin kollega, andra gånger kunde det behövas en 

debriefing tillsammans med alla berörda för att kunna bearbeta och gå vidare. Många gånger 

räckte det med att bara prata om det upplevda med sin kollega och stödet från kollega var 

viktigt. Det var betydelsefullt att acceptera sina reaktioner och förstå varför upplevelsen blev 

som den blev. Att kunna hantera obehagliga eller jobbiga händelser var nödvändigt och 

bearbetning skedde också genom att få tillfälle till att prata med de drabbade och eller deras 

anhöriga och att få förklara vad som skedde ute på olycksplatsen. Att gå igenom händelse 

förloppet var vanligt för att även kunna lära sig något utav en speciell situation. Det beskrevs 

att debriefing var något som kunde förbättras och utföras vid fler tillfällen. Att få se de 

avlidna kunde också vara ett sätt att bearbeta och senare kunna släppa händelsen. Förmågan 

att kunna gråta beskrevs som ett bra sätt att bearbeta och hantera obehagliga upplevelser. Det 

kunde vara lika viktigt att få tid till sig själv för att på egen hand gå igenom händelse 

förloppet och bara få ta det lugnt. Med arbetskamraterna tenderade samtalet att bli lite mera 

tekniskt och yrkesmässigt och handla mindre om upplevelsen av hur hemskt allt var. 
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… ofta hamnar man väl i dom här ska vi säga dom här tekniska 

bitarna hur man diskuterar hantering av vissa läkemedel och 

effekter av det och doseringar och sånt där så man hamnar snabbt 

på professionens områden på en gång det blir inte det här ytliga 

men oj så hemskt och hur såg det ut… 

 

Diskussion 
Resultatet visar att deltagarna hade liknande upplevelser av det avancerade 

omvårdnadsarbetet ute på olycksplatsen. Det var viktigt för deltagarna att prioritera 

personernas hälsa, att hantera den speciella miljön på olycksplatsen och att genomföra 

adekvata omvårdnadsåtgärder. 

 

Resultatet visar att en del av att hantera den speciella miljön handlade om behovet av att 

förbereda sig mentalt genom att skapa en inre bild av hur olycksplatsen kunde se ut och, att 

prata med kollegor. Ibland kunde det hända att larmen inte alltid stämde överens med hur 

verkligheten såg ut och då var deltagarna tvungna att snabbt ställa om sig. Att inte veta innan 

riktigt vem den drabbade kunde vara upplevdes jobbigt. Att ovissheten över att det kunde vara 

en nära vän eller anhörig som råkat ut för olyckan upplevdes som jobbigt. Liknande 

upplevelser beskrivs av Jonsson och Segesten (2003) som beskriver att de som jobbade inom 

den prehospitala vården ibland var tvungen att hantera traumatiska situationer då det inte 

funnits möjlighet till att förbereda sig, det var lätt att identifiera sig med de drabbade och det 

var omöjligt att förbereda sig på det oförtsägbara och meningslösa. Vid förberedelser inför en 

okänd situation användes en inre dialog som, en teknik för att hantera stress. Ambulans 

personalen var ofta väldigt känslig för hur information från larm centralen meddelas. De som 

hade lång erfarenhet behövde inte förbereda sig lika mycket mentalt för de hade med tiden lärt 

sig att det ändå aldrig blev som de hade föreställt sig ute på olycksplatsen.  

 

Många gånger kunde olycksplatsen som vårdmiljö upplevas kaotisk. Då var det viktigt att 

kvickt skaffa sig en överblick över platsen för att snabbt komma igång med omvårdnaden av 

patienten. När väl arbetet kommit igång minskade också känslan av stress. Om miljön 

upplevdes fullkomligt kaotisk var det viktigt att utifrån erfarenheter och kunskaper arbeta 

professionellt för att snabbt få kontroll på den rådande situationen. En hjälp att få ordning i 
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kaoset var att organisera arbetet efter ett flödesschema. Renck (2003) menar att strukturerade 

flödesscheman underlättar beslutsfattandet och förkortar insatstiden. När det rådde ett kaos på 

olycksplatsen kunde funderingar över hur man skulle kunna klara situationen uppstå. Suserud 

(2005) beskriver hur anestesisjuksköterskan många gånger på olycksplatsen var tvungen att 

samla information och vara öppen för all information om patienten och från patienten. 

Information som direkt ledde till att sjuksköterskan kunde fatta beslut över hur patienten 

skulle omhändertas. 

 

En del av den speciella vårdmiljön på olycksplatsen var samarbetet med andra yrkesgrupper. 

Deltagarna i studien upplevde att det fanns ett bra samarbete med andra instanser såsom 

exempelvis räddningstjänsten och det skapade en form av trygghet. Det var bra att inte alla 

gånger vara ensam om de i vissa gånger svåra beslut som anestesisjuksköterskan var tvungna 

ta. Det var också bra att olika erfarenheter och kunskaper kompletterades på ett viktigt sätt. 

Norberg et al (2000) beskriver om ledarskapet i omvårdnadsarbetet att det är viktigt med ett 

samspel mellan individerna i verksamheten och att det är ledningen uppgift att se till att 

medlemmarna i arbetsgruppen har inflyttande och känner att de arbetar i ett meningsfult 

sammanhang. Ahl et al (2005) skrev att de som jobbade inom den prehospitala vården var en 

speciell sorts människa som attraherades av arbetet på grund av att de gillade att ställas inför 

nya och spännande situationer samt att de ville testa sina gränser och visa att de alltid var 

redo.  

 

Inblandning från utomstående och media var en del av vårdmiljön och resultatet visade de 

många gånger upplevdes som fräcka och oetiska i sin framtoning och kunde vara i vägen för 

arbetet med patienten. Media kunde upplevas som obehagliga och sakna stil i sitt 

framträdande. Det hände att även åskådare kunde vara i vägen vid olycksplatsarbetet men 

åskådare kunde även vissa gånger vara till hjälp i arbetet ute på olycksplatsen om det visades 

ett intresse till att vilja hjälpa till. Resultatet bekräftas av en studie av Sandman och Nordmark 

(2006) som dessutom beskriver att det i mötet med patienten vid vissa tillfällen kunde vara 

svårt att hålla sekretessen då närgångna åskådare fanns med i bilden.  

 

Resultatet visade att kunskap, utbildning och arbetslivserfarenhet var en viktig komponent för 

att utföra ett så bra arbete som möjligt. Erfarenhet gav trygghet i arbetet ute på olycksplatsen. 

Det var också viktigt att samarbetet med sin kollega fungerade väl. Enligt Suserud (2005) 

framgick att patienterna hade rätt att få samma kompetenta vård prehospitalt som de får inne 
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på sjukhuset och därför krävs väl utbildad personal som kan ge patienterna den trygga vård 

som de har rätt att få. Prehospitala arbetet kunde jämföras med den vård som gavs inne på 

sjukhuset. Torjuul, Elstad och Sørlie (2007) beskriver att ofta krävde patienterna avancerad 

vård som endast de mest erfarna och utbildade sjuksköterskor kunde utföra. Sjuksköterskor 

berättade att de ofta blev engagerade och involverade i patienterna och att det då krävdes ett 

stort engagemang utav dem själva. De var tvungna att samla information från patienten, från 

anhöriga och från den omedelbara omgivningen och snabbt kunna bestämma vilken vård 

patienten var i behov av och för att kunna starta med omvårdnadsåtgärder på plats eller direkt 

transportera patienten till sjukhuset (Ahl et al, 2005). Sørlie, Kihlgren, Larsson och Kihlgren 

(2004) skrev att miljö och att ha bra arbetskamrater var en viktig del för att kunna utföra en 

god omvårdnad. Enligt Ahl et al (2005) gränsade miljön många gånger mot kaotisk, varje dag 

stod de som arbetade ute på fältet inför nya utmaningar och utryckningar som inte kan 

förutses eller planeras för, samt att dagen bröts av plötsliga förändringar i tempo. De som 

arbetade prehospitalt möttes av situationer som var unika inom våden.  

 

Fokusering på patientens tillstånd och omvårdnadsarbetet var något som ofta användes som 

en strategi att hantera arbetet. Jonsson och Segesten (2003) beskriver i en studie att de som 

jobbar ute på olycksplatsen var så totalt fokuserad på att hjälpa offret och det gjorde att de 

distanserade sig totalt från omvärlden. Det var speciellt viktigt att vid större olyckor använda 

sig utav fokusering på arbetsuppgiften då känsla av stress minskades, speciellt när barn var 

inblandade.  

 

Relationen till patienten var en viktig del av omvårdnadsarbetet. Det var viktigt att etablera 

den första kontakten och att kunna ha en nära relation och kommunikation för att förstå 

patientens behov. Sandman och Nordmark (2006) beskrev i en studie att de som jobbade inom 

den prehospitala vården ofta är känslig för patientens egna funderingar över vad som kunde 

vara bäst för dem. Patienten tilläts ofta vara delaktig i beslut och i den vård som skulle 

utföras. Kommunikation med patienten var något som inte forcerades fram (Rudolfsson, 

Ringsberg & Post, 2003). I en studie av Torjuul, Elstad och Sørlie (2007) visade resultaten 

bland annat att huvudtemat i sjuksköterskors berättelser var närheten till patienterna och att ta 

hand om deras och anhörigas lidande.  

 

Resultatet visade att det var viktigt att avsluta omvårdnadsarbetet ute på olycksplatsen och 

relationen med patienten och anhöriga på ett bra sätt. Därför fortsatte vården ibland inne på 
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sjukhuset genom att finnas i närheten av patienten och fortsätta vara ett stöd. Det var ofta inne 

på sjukhuset som kontakten med anhöriga till de drabbade startade och då fick 

anestesisjuksköterskan möjlighet till att informera om vad som hänt och hur 

omhändertagandet gått till väga. Jonsson och Halabi (2006) skriver att de som jobbade 

prehospitalt hade starka emotionella känslor för de patienter som de vårdade och att de kände 

en stark förpliktelse, empati för patienterna och deras anhöriga. För att kunna vara en god 

vårdare var det viktigt att jobba nära den drabbade, anhöriga och att få göra ett bra avslut på 

vårdandet som även beskrivs av Jonsson och Segesten (2003) Många gånger kunde det vara 

svårt att bara lämna de stressfulla situationerna bakom sig och bara gå vidare. De intervjuades 

erfarenheter bekräftas av Engström och Söderberg (2007) som beskriver i en studie från 

arbete på intensivvårdsavdelningar att det viktigaste sättet att stötta anhöriga till den drabbade 

var att vara i närheten och visa att man brydde sig om dem.  

 

I en studie (Bruce & Suserud, 2005) framgår det att den verbala kommunikationen mellan den 

prehospitala personalen och sjuksköterskor på akutmottagningen ofta var väldigt strukturerad. 

Den ideala överlämningen var patienter med precisa medicinska problem. Första kontakten 

mellan ambulanssjuksköterskan och akutsjuksköterskan var vid överlämnandet av patienten 

på sjukhuset. Överlämnandet beskrevs som väldigt kort, varade endast några minuter men 

denna kontakt gjorde det möjligt för akutsjuksköterskan att skapa ett första intryck över 

patientens vårdbehov. 

 

Resultatet visade att det ofta uppstod känslor och funderingar över vad som skett. Svåra 

situationer då exempelvis barn var inblandad väckte starka känslor efter arbetet. Det kunde 

även vara svårt att hantera situationer då deltagarna hade någon form av relation till den 

drabbade. Vissa upplevelser var svårare att hantera än andra och kunde ta längre tid att 

bearbeta. För att orka arbeta vidare inom det prehospitala yrket krävdes bearbetning och då i 

form av samtal med kolleger och ibland debriefing tillsammans med andra berörda instanser. 

Att stötta varandra var en viktig del i bearbetning. Detta är i överensstämmelse med Jonsson 

och Segesten (2003) som beskriver att det var viktigt att dela med sig av sina upplevelser när 

det varit extra jobbigt ute på arbetsplatsen. Efter det många gånger stressfulla arbetet var det 

omöjligt att lämna de obehagliga händelserna bakom sig. De som jobbade ute på 

olycksplatsen hade påträngande minnen som ofta uppstod helt spontant. Många stressfyllda 

situtioner kunde orsaka olika stress symtom som t.ex. post traumatic stress disorder. Post 

traumatisk stress kunde uppstå från enstaka händelser eller från flera episoder som bestod 
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under en längre tid och det var därför viktigt att ha förståelse och kunskap över vad som 

kunde hända, och det var viktigt att prata om det personerna varit med om. (Jonsson & 

Segesten, 2003). 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva anestesisjuksköterskans upplevelse av omvårdnadsarbete 

på olycksplats och för att fånga deltagarnas upplevelser utav arbetet ute på olycksplatsen blev 

det naturligt att göra en intervjustudie. Författaren till denna studie har använt 

semistrukturerade frågor för att få så öppna och berättande svar som möjligt.  

 

Analysarbetet i denna studie har utgått ifrån begrepp och följt den process som beskrivs av 

Downe-Wamboldt (1992). För att stärka trovärdigheten i analysarbetet så lästes intervjuerna 

noggrant var för sig och meningsenheter som motsvarande syftet markerades på ett 

systematiskt sätt. Sedan jämförde författaren resultaten som sedan sammanfördes till en enhet, 

som därefter bildade de slutliga kategorierna av innehållet. En svaghet i analysprocessen kan 

ha varit att arbetet genomfördes av endast en person med stöd av en handledare. Det 

problemet har kompenserat genom att vara extra noggrann och systematisk i arbetet. 

 

Resultatet från denna studie är baserat på tre deltagare, ett större antal deltagare skulle kunna 

ge en annan bild av arbetet ute på olycksplatsen, dock var intervjuerna innehållsrika och 

bedömdes därför kunna ge svar på studiens syfte. Deltagarna fick själva bestämma var 

intervjuerna skulle utföras och alla valde att bli intervjuade på sin arbetsplats i en lugn och 

avskild miljö. Kvale (1997) beskriver vikten av att få deltagarna att känna sig avslappnade för 

att kunna uppnå bästa resultat av intervjuerna. En längre intervju ger deltagarna möjlighet till 

att ge mer utvecklade svar och en fördjupad bild av upplevelsen ute på olycksplatsen. 

Slutsatser 

Resultatet visade att arbetet ute på olycksplatsen ofta kräver mycket omvårdnad av de 

skadade. Det framkom i resultatet när larmet gick så var det viktigt att mentalt förbereda sig 

inför det kommande arbetet. Miljön ute på olycksplatserna kunde se väldigt olika ut från gång 

till gång och det var svårt att innan veta hur arbetsplatsen skulle se ut. Det gällde därför att 

snabbt överblicka situationen innan själva arbetet med patienten påbörjades och strukturera 

upp arbetet enligt ett flödesschema. Hela tiden pågick ett samarbete med kolleger och andra 

instanser som t.ex. räddningstjänst och polis, det var därför viktigt med en rak och tydlig 
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kommunikation för att samarbete och omvårdnad för patienten skulle bli så bra som möjligt. 

Det framgick att olyckor då barn varit inblandade upplevdes som extra jobbigt känslomässigt. 

I resultatet framgick det även att det kunde vara fördelaktigt om de som jobbade prehospitalt 

kände varandra väl och visste hur var och en fungerade i olika situationer. Efter att arbetet ute 

på olycksplatsen var avslutat uppstod ibland funderingar över hur arbetet utförts och det som 

deltagarna varit med om. Det framgick i resultatet att det var viktigt med någon form av 

bearbetning och en form av bearbetning var att prata om det deltagarna varit med om med sin 

kollega. Det hände också vid tillfällen att debriefing genomfördes tillsammans med 

räddningstjänsten. 

 

Studien ger en ökad förståelse över hur det kan vara att arbeta prehospitalt. En fortsatt studie 

som belyser patientens upplevelse utav omhändertagandet prehospitalt kunde ge ytterligare 

kunskaper och förståelse över hur det kan vara ute på olycksplatsen. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inledande frågor 

 Arbetslivserfarenhet 

 bakgrund 

 

Kan du berätta för mig om hur det kan se ut på en olycksplats? 

 Mental förberedelse 

 Upplevelser i samband med omhändertagandet 

 Upplevelser i samband med omhändertagandet av barn 

 

Kan du beskriva hur du hanterar stressen som kan uppstå på en olycksplats? 

 Upplever du att det i stressfyllda situationer kan vara svårt att tillgodose patientens 

behov 

 

Kan du berätta om hur du löser situationer då du känner att din kompetens kanske inte 

räcker till? 

 Vilka tankar och känslor uppstår vid sådana situationer 

 Hur löser du sådana situationer 

 

Vad upplever du i samband med att en patient måste intuberas? 

 Vilka beslut föranleder intubering 

 Vilka tankar och känslor uppstår efter intubering 

 

Hur hanteras reaktioner från anhöriga, media och åskådare? 

 I en stressad situation hur hanterar man anhöriga till den drabbade 

 Vilka tankar och känslor uppstår  

 

Kan du berätta om vilka tankar och känslor som kan uppstå efter omhändertagandet 

utav svårt sjuka personer? 

 Har det funnits gånger du mått riktigt dåligt efter omhändertagandet 

 Hur bearbetas svåra upplevelser efteråt 

 Upplever du att du har stöd från arbetskamrater 
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Bilaga 2 

Informationsbrev inför deltagande i studie  

Den övergripande planen med studien är att få fram anestesisjuksköterskans upplevelse av att 

omhänderta akut sjuka personer ute på olycksplats.  

Tanken med studien är att sjuksköterskor ska få en större förförståelse för hur en 

sjuksköterska ute på olycksplats kan uppleva sin arbetsmiljö när det gäller stress, bemötande, 

medicinsk kunskap, medicinsk teknik etc.    

Deltagarna kommer att vara anestesisjuksköterskor verksamma i norra Sverige.  

Informationsbrevet kommer att delas ut till deltagarna på de aktuella arbetsplatserna.  

Deltagandet i studien sker på frivillig basis och du som deltagare kan när som helst avböja 

delaktighet i studien.  

Att delta i studien medför inga risker och det finns inga påföljder i form av ytterligare närvaro 

i vidare studier.  

Alla intervjuer kommer att behandlas konfidentiellt och inga namn, adresser eller persondata 

kommer att framgå i den färdiga studien. Intervjuerna spelas in på band och transkriberas 

efteråt. Allt intervju material kommer att avkodas för att säkra anonymitet för de intervjuade 

sjuksköterskorna. 

Det positiva med studien är att deltagarna får chansen till att berätta och reflektera över sina 

egna upplevelser. 

Nyttan med studien kan vara att få en ökad förståelse över hur ibland väldigt jobbiga 

arbetssituationer kan påverka omvårdnadsarbetet för anestesisjuksköterskan ute på 

olycksplats.  

Studiens kontaktperson är Ann-Sofie Bertholdsson. Leg. Sjuksköterska som går 

specialistutbildning till anestesisjuksköterska.  

 

Undertecknad har läst och förstått informationen och godkänner sitt deltagande i studien. 

Namn: 

Ort och datum: 

 

    Kontaktinformation: 

Vänligen    Ann-Sofie Bertholdsson 

Ann-Sofie Bertholdsson tel:0950-136 96 Murkelvägen 9 

    92141 Lycksele  

 


