
EXAMENSARBETE

PS-konceptet på landsbygd –
sjuksköterskors upplevelser

Ellinor Berglund
Ida Eklund

2016

Specialistsjuksköterskeexamen
Ambulanssjukvård

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap (



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PS-konceptet på landsbygd – sjuksköterskors upplevelser 

 

PS-concept in rural areas – nurses’ experiences 

 

Ellinor Berglund 

Ida Eklund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurs: Examensarbete inom ambulanssjukvård, O7031H, 15hp 

Termin två, distansutbildning 

  Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård 60hp 

Kursansvarig: Åsa Engström 

 



 
 

Abstrakt 

Prehospital sjukvårdsledning (PS) är ett koncept som är etablerat i hela Sverige. Det innefattar 

en standardiserad utbildningsmodell för ledning på skadeplats samt organisationen kring 

katastrofberedskap. På olycksplats, oavsett om det är en större eller mindre olycka, skall 

ambulanspersonal använda sig av PS-konceptet. Konceptet bygger på att första ambulans blir 

ledningsambulans med ledningsbefattningarna medicinskt ansvarig och sjukvårdsledare. 

Dessa ansvarar för sjukvårdsledningen samt omhändertagandet av skadade, anslutande 

enheter blir vårdare och avtransportsenheter. Syftet med denna studie var att undersöka hur 

sjuksköterskor i ambulans upplever att arbeta utifrån PS-konceptet i landsbygd. 

Studien har haft en kvalitativ ansats. Data har samlats in genom nio semistrukturerade 

intervjuer med sjuksköterskor som jobbar på två olika ambulansstationer, belägna i gles- och 

landsbygd i två län i norra Sverige. Analysen av intervjuerna resulterade i tre kategorier: 

Konceptet används eftersom strukturen ger trygghet, Konceptet överges eftersom brist på 

resurser leder till konflikt mellan ledar- och vårdarrollen samt Konceptet överges eftersom 

brist på övning leder till osäkerhet. Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde att PS-

konceptet gav struktur och skapade trygghet, samt att man ansåg att det var viktigt med god 

samverkan på olycksplats. Trots att PS-konceptet upplevdes ge trygghet och struktur 

upplevdes det inte optimalt att applicera på landsbygden. Detta ansåg sjuksköterskan hade sin 

orsak i att det inte fanns nog med resurser, att avstånden var långa och att det tog lång tid för 

anslutande ambulanser att komma fram till olycksplats. Sjuksköterskan upplevde också att det 

var svårt att ta ett steg tillbaka från rollen som vårdare på en olycka när man var 

ledningsambulans. Olyckor, framförallt större, ansågs vara en sällanhändelse och man ansåg 

att det brast i övningstillfällen och utbildningar på landsbygd.  

Slutsatser som kan dras är att PS-konceptet gav sjuksköterskorna en känsla av trygghet i 

arbetet samtidigt som det inte gick att applicera i sin fulla mening på landsbygd, bland annat 

på grund av bristande resurstillgång och långa avstånd. Mer forskning i ämnet skulle bidra till 

ökad medvetenhet om utmaningarna som finns utifrån ett landsbygdsperspektiv och därmed 

ge ökat underlag för eventuella förbättringar för konceptets applicering i landsbygd. 

 

Nyckelord: sjuksköterskor, landsbygd, PS-koncept, kvalitativ innehållsanalys, ambulans, 

upplevelser, olycksplats 

Keywords: nurse/nurses, rule area, PS-concept, qualitative content analysis, ambulance, 

experiences, accident site 
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Bakgrund 

Inom traumatologin innefattar prehospital vård undersökning, behandling och övervakning av 

skadade på olycksplats samt under transport till vårdenhet. Under de senaste decennierna har 

det prehospitala arbetet utvecklats mycket, utvecklingen har gått från ett fokus på enbart 

transport av patienter till att bli en organisation som har gjort det möjligt att genomföra 

kvalificerade insatser. Detta har bidragit till en ökning av räddade liv och bevaring av 

patientens hälsa. Denna utveckling i det prehospitala omhändertagandet har medfört att det 

ställs högre krav på den prehospitala sjukvårdspersonalen gällande praktisk kunskap, klinisk 

bedömningsförmåga och kompetens för att ta rättfärdiga beslut (Lennquist, 2007, s. 12). Ahl 

och Nyström (2012) har studerat patienters upplevelser av att bli omhändertagna i 

prehospitala situationer. I denna studie framkommer det att patienterna såg ambulansenheten 

enbart som en transport för att komma till sjukhus då det inte gick att ta sig dit själv. Det blev 

både en överraskning och ett behagande när det visade sig att ambulansen innefattar mer än 

bara transporthjälp. Vidare menar Ahl och Nyström att vetskapen hos patienten att ambulans 

är på väg skapar en känsla av trygghet genom att hjälp snart anländer. Ambulanspersonalens 

djupa kunskaper upplevs övertygande och stärker ytterligare patientens känslor av trygghet. 

En attityd som utstrålar säkerhet och lugn i en stressad situation inger förtroende och respekt 

hos personalen, något som är väldigt viktigt. Genom att låta patienten vara delaktig skapas en 

helhetsupplevelse hos patienten, det gör att patienten upplever respekt, bli betrodd och 

lyssnad på. Detta gör att prehospital omvårdnad blir mer än en transport, mer än medicinsk 

hjälp och mer än omvårdnad, det ger en upplevelse och bedömning av patientens hela 

livssituation. 

Enligt Lennquist (2007, s.13-14) är det transporttiden in till sjukhus, vilka transportresurser 

som finns tillgängliga, tillgång till kvalificerad instans på plats samt patientens tillstånd som 

många gånger är avgörande för val av behandlingsstrategi. Vidare skriver Lennquist att flera 

analyser har varit samstämmiga i orsakerna till och tidpunkt för död i relation till 

trafikolyckor. Analyserna visar att cirka 40 % av dem som dör till följd av skada på grund av 

olyckan dör på olycksplats och att cirka 10 % dör under transport. De flesta som avlider på 

olycksplats gör det inom en timme efter att skadan skett. Forskning inom 

traumaomhändertagande visar att följdtillstånd i eftervården kan minskas och även i vissa fall 

undvikas genom åtgärder som sätts in tidigt i omhändertagandet. Om dessa åtgärder dröjer är 

det troligt att både patienten och sjukvården får ökade kostnader i form av ökade vårdinsatser 
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i det senare förloppet. Det kan även kosta i form av hälsa och/eller liv. Röislien, Lossius och 

Kristainsen (2015) menar att trauma är den internationellt ledande orsaken till död. 

Dödligheten på grund av trauma är större i landsbygdsområden och majoriteten av dödsfallen 

som sker på grund av trauma sker innan den skadade personen har hunnit nå sjukhus. De 

menar att ökade transporttider, som kan förknippas med traumahändelser i landsbygd, 

associeras med ökad dödlighet. Dessa påståenden kan styrkas genom studien av Peek-Asa, 

Zwerling och Stallones (2004) som visade att landsbygdsbefolkning har en oproportionerligt 

hög skadedödlighet. På landsbygd i USA är minskad befolkningstäthet den främsta 

förutsägande faktorn för traumadödlighet. 

Jordbruksverket (2015) definierar storstadsområden som kommuner där 100 procent av 

befolkningen tillhör tätortsnära landsbygd eller tätortsområden. Stadsområden är kommuner 

som har en befolkning som är minst 30 000 invånare och/eller där det finns minst 25 000 

invånare i den största tätorten. Landsbygd definieras som kommuner som ej passar in i 

klassificeringarna för storstad och stadsområden, samt att det finns en befolkningstäthet på 

minst fem invånare per kvadratkilometer. Gles landsbygd, glesbygd, är kommuner som har 

mindre än fem invånare per kvadratkilometer. Enligt dessa definitioner bor 34 procent av 

befolkningen i Sverige på landsbygden. 

Peek-Asa et al. (2004) menar att fördröjning i att erhålla specifik traumavård är en av de 

huvudsakliga faktorerna till ökad risk för traumatiska skador och död i landsbygdsområden. 

De menar även att personer som skadas i landsbygdsområden genom trauma oftare blir 

dödförklarade på skadeplats, vilket kan associeras till att det tar längre tid till upptäckt av 

olycka samt längre framkörningstid. Enligt Nilsson och Kristiansson (2015, s.13) är längre 

sträckor för ambulanspersonalen att nå de skadade personerna och längre sträckor för att nå 

fram till avancerad traumasjukvård två av de utmaningar som finns för ett systematiskt 

traumaomhändertagande på landsbygd. En grundpelare för traumaomhändertagande är att ge 

rätt resurs till rätt patient i tid, samt att denne kommer till rätt enhet utan tidsfördröjning 

(Nilsson & Kristiansson, 2015, s.13; Peek-Asa et al., 2004).  

Peek-Asa et al. (2004) skriver att skillnaderna som finns mellan stadsmiljö och 

landsbygdsmiljö gör att strategier som finns för omhändertagande vid trauma i stadsmiljö inte 

fungerar lika bra landsbygdsmiljö. Vidare menar Peek-Asa et al.( 2004) att tillgängligheten av 

vård och personal med kunskap och träning i att stödja avancerad livsuppehållande vård kan 
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associeras med lägre dödlighet. Röislinen et al. (2015) menar att en geografisk kartläggning 

av ett område samt undersökning av populationen i ett visst område kan ge värdefull 

information om hur traumavården skall organiseras. Exempelvis hur lång transporttiden är 

eftersom det är en av riskfaktorerna för traumadödlighet. Enligt Peek-Asa et al. (2004) finns 

det inte så mycket kunskap om vad som krävs i landsbygdsbefolkade områden eller vilka 

tillgångar som finns gällande traumaomhändertagande. 

Konceptet prehospital sjukvårdsledning, PS, är framtaget på Socialstyrelsens uppdrag och 

innefattar även en standardiserad utbildningsmodell som är baserad på Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013: 22). PS-konceptet är idag etablerat i hela Sverige 

och innebär att man, oavsett skadehändelse, arbetar på samma sätt i hela landet (Nilsson & 

Kristiansson, 2015, s. 14). Konceptet riktar sig mot personer som kan komma att axla en 

ledningsroll vid en allvarlig händelse eller stor olycka. Primärt handlar det om 

ambulanspersonal och läkare som är verksamma i en prehospital verksamhet. Utformningen 

av konceptet är gjort så att detta skall tillämpas vid både dagliga händelser och olyckor samt 

vid större katastrofer och olyckor (Jonsson, 2009, s.66). Konceptet innebär en helhetssyn 

utifrån sjukvårdsledning och hur man agerar systematiskt och rapporterar bakåt från första 

ambulans på skadeplats (Nilsson & Kristiansson, 2015, s.14). Det man använder sig av 

oavsett den lilla eller stora olyckan är de första rapporteringarna samt ledningsrollerna – 

sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig, vid ankomst till olycksplatsen. Steg ett är att 

larmoperatören delger samtliga resurser som larmas till en olycka en rapport om olyckan 

enligt strukturen ETHANE (exakt lokalisation, typ av händelse, hot och risker, ankomstväg, 

numerär av drabbade, enheter larmade) (Nilsson & Kristiansson, 2015, s. 70). Därefter ska 

sjukvårdsledaren från första ambulans ge en ’genom vindrutan rapport’, som ska ske inom två 

minuter från ankomst till skadeplats. Denna ska ske enligt strukturen METHANE (misstänkt 

allvarlig händelse Ja/ Nej, exakt plats, typ av händelse, hot/ risker/ faror, ankomstväg/ 

brytpunkt, numerär av drabbade, enheter totalt) och därefter ska sjukvårdsledaren ta kontakt 

med samverkande myndigheter och organisationer och verifiera medicinska lägesbilden. En 

viktig signal i rapporten är om det rör sig om en misstänkt allvarlig händelse eller inte. 

Eftersom ett ’ja’ innebär att larmoperatör kontaktar landstingets tjänsteman i beredskap och 

öppnar upp ledningen på regional nivå. Denne bedömer samt beslutar sedan om detta rör sig 

om en allvarlig händelse eller inte. Om det inte bedöms vara en allvarlig händelse så gäller 

normala rutinerna kring omhändertagande och transport. Vid bedömd allvarlig händelse 
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skapas en ledningsgrupp på regional nivå, och tjänsteman i beredskap undersöker hur man 

kan fördela antalet skadade till regionens resurser eller om man behöver ta hjälp av andra 

regioner för att hantera skadeläget. Vidare ska sjukvårdsledaren även inom tio minuter ge en 

verifieringsrapport där man åter ger en rapport enligt strukturen METHANE, men där man 

skapat sig en bättre bild av läget och kan ge en mer detaljerad bild. Ofta kan man även här 

rapportera skadeläge på de drabbade enligt sållningstriageringens färgkodning (Nilsson & 

Kristiansson, 2015, s.73-74). 

Medicinskt ansvarig blir den andra personen i vårdteamet från första ambulansen på plats. 

Detta ansvar faller på den med högst medicinsk kompetens i vårdteamet. Denna person har 

det övergripande medicinska ledningsansvaret i sjukvårdsinsatsen på skadeområdet. Denne 

ska så snart platsen är säker, påbörja en primär bedömning av de skadade och en fysiologisk 

sållningstriage, och därefter omhänderta de skadade utifrån vilka resurser som finns på 

skadeplatsen. Den medicinskt ansvarige ska även ta ett medicinskt inriktningsbeslut baserat 

på antal skadade, allvarlighetsgrad på de skadade samt resurser på olycksplatsen. Detta beslut 

omvärderas eftersom fler resurser anländer, men kan vara väldigt svårt att ta och det är viktigt 

att detta förmedlas till samtliga ledningskomponenter på olycksplats men även till ledningen 

på regional nivå. Det innebär ett avsteg från hälso- och sjukvårdslagen att sänka den 

medicinska ambitionsnivån i och med att alla inte kan erbjudas en god och effektiv vård i 

rimlig tid, men kan vara nödvändigt vid resursbrist i ett olycksområde för att undvika död och 

komplikationer för det stora flertalet drabbade. Den regionala ledningens uppgift blir att 

försöka tillföra fler resurser som då kan bidra till att den medicinska ambitionsnivån återgår 

till den normala (Nilsson & Kristiansson, 2015, s. 51, 61-64).  

Ahl och Nyström (2012) skriver i sin studie att patienter som blir omhändertagna på 

olycksplats eller vid akut sjukdom och transporteras bort upplever lättnad. Lättnaden gör det 

lättsamt att bli omhändertagen av andra. En närvarande känsla av omvårdnadspersonal ger en 

känsla av säkerhet hos patienten och gör det lätt att släppa taget och låta sig bli 

omhändertagen, fast den prehospitala vården inte var väntad. I väntan på ambulans kan 

känslor av rädsla, ångest, ensamhet och hjälplöshet uppstå (Ahl, Nyström, Jansson, 2006). 

Peek-Asa et al. (2004) och Vernberg & Rotondo (2010) poängterar i sina studier att många av 

de underliggande idéerna och systemen kring traumaomhändertagande kommer från modeller 

gjorda för stadsmiljöer och tiden för att nå traumacenter. Trauma i landsbygder är 
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komplicerade på grund av den geografiska isoleringen som bidrar till att det är en större 

tidsåtgång från det att olyckan rapporteras in till att ambulansvården är på plats till dess att 

den/de skadade når en sjukvårdsinrättning. Brister på akutsjukvårdshjälp i landsbygd utgör en 

speciell utmaning i vårdandet. Detta tillsammans med andra faktorer visar att det behövs olika 

tillvägagångssätt för att kunna ge god traumavård i landsbygd jämfört med städer. Under 

denna studies gång har vi haft svårigheter att finna relevant forskning kring hur PS-konceptet 

fungerar i landsbygd, vilket troligtvis beror på bristen av forskning i ämnet. Dock ser vi ämnet 

som viktigt att studera eftersom drygt 1/3 av Sveriges befolkning bor på landsbygd 

(Jordbruksverket, 2015) samt att det råder geografiska skillnader mellan exempelvis städer 

och landsbygd. 

Rational 

Organisation och ideér kring traumaomhändertagande är många gånger baserade på modeller 

som är gjorda för städer. Det råder geografiska skillnader och populationstäthet mellan städer 

och landsbygd, vilket ger längre sträckor fram till olycksplats samt vidare till sjukhus. Genom 

denna studie vill vi undersöka hur PS-konceptet upplevs fungera i landsbygd ur 

sjuksköterskans perspektiv. 

Trauma är associerat med hög dödlighet och i landsbygdsområden är dödligheten i trauma 

ännu större än i städer på grund av de ökade avstånden och transporttiderna. En fördröjning av 

traumavård leder till ökad risk för traumatiska skador och död. Ofta råder det även brist i 

akutsjukvådshjälp i landsbygdsområden, vilket blir en stor utmaning för ambulanspersonal. 

Vi hoppas att denna studies resultat skall lyfta fram en bättre förståelse hur praxis ser ut i 

verkligheten på olycksplats i landsbygd, vad som upplevs fungera bra och eventuella 

utmaningar. Resultatet kommer förhoppningsvis att synliggöra utvecklingsområden som kan 

bidra till ytterligare förbättring av omhändertagandet av drabbade på olycksplats i landsbygd. 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor i ambulans upplever att arbeta utifrån 

PS-konceptet i landsbygd. 
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Metod 

Design 

Forskningsintervjuer av kvalitativ karaktär har som syfte att förstå vardagsvärldens ämnen 

genom ett perspektiv från den intervjuade (Polit & Beck, 2009, s.39). Genom att använda en 

kvalitativ ansats strävar forskaren efter en helhetsförståelse av specifika förhållanden för att 

bilden av situationen skall bli så fullständig som möjligt. Kvalitativ forskning har ett holistiskt 

betraktelsesätt. Synen på verkligheten beror på upplevelsen hos den enskilde personen 

(Olsson & Sörensen, 2007, s. 63-64). Eftersom studiens syfte vill belysa just upplevelsen hos 

sjuksköterskor i en specifik situation är kvalitativ ansats en bra metod.  

Urval 

De inklusionskriterier som legat till grund för urval av deltagare till denna studie är personer 

som har en legitimation som sjuksköterska, minst fem års erfarenhet av ambulanssjukvård i 

landsbygd, att personen är verksam i ambulanssjukvård i landsbygd, samt att personen har en 

utbildning i PS-konceptet. Urvalet skedde enligt bekvämlighetsprincipen. Detta innebar att 

författarna valde deltagare utifrån ett geografiskt närområde. Deltagarna är sjuksköterskor 

från två ambulansstationer, en i glesbygd och en i landsbygd, från två län i norra Sverige. 

Förfrågan om deltagande sändes först ut till enhetscheferna på de två ambulansstationerna (se 

bilaga 2). Efter godkännande sändes förfrågan om deltagande i studien ut till sjuksköterskor 

verksamma på ambulansenheterna via enhetscheferna (se bilaga 3). Blanketter med 

ställningstagande om deltagande inhämtades senare hos enhetscheferna och därefter 

kontaktades deltagarna för överenskommelse om var och när intervjuerna skulle ske. Totalt 

har tio sjuksköterskor tillfrågats om deltagande i studien. Totalt antal sjuksköterskor som 

deltog i studien blev nio. Detta på grund av ett bortfall genom att en sjuksköterska föll bort på 

grund av att denne saknade utbildning i PS-konceptet. 

Datainsamling 

Metoden som är vald för denna studie är en kvalitativ semistrukturerad personlig intervju. 

Intervjuerna har varit semistrukturerade, vilket har inneburit att frågor skapats i en 

intervjuguide (jmf. Polit & Beck, 2009, s.146). Intervjuguiden (se bilaga 1) formulerades för 

att svara upp mot syftet. Denna intervjuguide följdes under intervjuerna, men det fanns även 

utrymme att under intervjuerna skapa ytterligare frågor utifrån intervjupersonens svar. 
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Datainsamlingen skedde genom personliga intervjuer som genomfördes både i enskilt rum på 

arbetsplatserna samt i hemmiljö. Detta fick deltagarna bestämma utifrån vad som kändes bäst 

för dem. Enligt Polit och Beck (2009, s.295) anses personliga intervjuer vara den bästa 

metoden för att genomföra en undersökning eftersom de insamlade uppgifterna får en högre 

kvalité jämfört med andra metoder. Personliga intervjuer innebär att intervjuaren personligen 

träffas med den som skall intervjuas och ställer frågor som besvaras av den som intervjun 

riktas mot (Polit & Beck, 2009, s.295). Kvale och Brinkmann (2014, s. 47)  menar att den 

kvalitativa forskningsintervjun försöker täcka både faktaplan och meningsplan. Därför är det 

viktigt att lyssna till de klara beskrivningarna och de åsikter som kommer till uttryck men 

även det som sägs mellan raderna. 

Intervjuerna har registrerats med ljudinspelare för att en noggrann dokumentation och 

analysering skulle kunna genomföras. Intervjuerna genomfördes enskilt enligt intervjuguiden 

med utrymme att ställa följdfrågor som svarar mot studiens syfte, baserat på svaren som 

erhölls från deltagaren i intervjun. Avsatt tid för intervjuerna var 60 minuter och de intervjuer 

som genomfördes tog mellan 15 min – 55 min.  

Dataanalys 

Efter ljudinspelningen skrevs intervjuerna ned ordagrant för att kunna analyseras. Intervjuerna 

har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys. Intervjuernas innehåll har studeras på ett 

sådant sätt att textenheter som passar in med studiens syfte har valts ut och bearbetats enligt 

modellen som Graneheim och Lundman (2004) beskriver för att få fram kärnan i enheterna. 

624 textenheter valdes ut initialt som ansågs svara mot syftet. Genom flera bearbetningar med 

textenheterna sållades flera bort och till sist återstod 512 textenheter. De återstående 

textenheterna kondenserades. Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär kondensering 

att man bearbetar textenheten till mindre mängd text men med bibehållen kärna och betydelse, 

detta steg i analysen gör texten mer lätthanterlig. Därefter genomfördes en abstraktion av 

textenheten. Att abstrahera texten innebär att man ger varje textenhet en kod, som fortfarande 

håller kvar textenheten i ett sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004). Vidare fortsatte 

analysprocessen med att koderna kategoriserades, detta innebär att koder med liknande 

innehåll delades in i samma kategorier. Kategorierna kan även få underkategorier, men 

kategorierna ska täcka all data som svarar mot syftet (jmf. Graneheim & Lundman, 2004). I 

analysen har både manifest och latent innehåll studerats och beskrivits.  
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Etiska överväganden 

Enligt Polit och Beck (2009, s.122-123) innebär autonomiprincipen att det skall finnas ett fritt 

val att delta i studien. Dessa beslut skall kunna fattas utan att personerna skall straffas eller 

behandlas dåligt. Deltagare skall ges möjlighet att själva bestämma över sitt deltagande, de 

skall bli behandlade som självständiga individer av forskaren. Deltagare har även rätt att 

vägra lämna information, ställa frågor, samt att det när som helst under studiens gång har 

möjlighet att dra sig ur.  

Informerat samtycke innebär att personerna som ingår i studien och blir intervjuade skall 

informeras om vilket syfte studien har, ungefär hur upplägget för studien ser ur samt vilka 

risker och fördelar som kan komma att förknippas med ett deltagande i forskningsprojektet. 

Det skall även informeras om hur konfidentialiteten bibehålls och vilka som kommer att ha 

tillgång till studien eller materialet. Information skall även ges om rättigheten forskaren har 

för att publicera intervjun som helhet eller delar av den, samt vilken tillgång deltagaren har till 

analys och kvalitativ data (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 107). Inom forskningen innebär 

konfidentialitet uteslutande av privat data som kan göra att deltagarna avslöjas. Om det skulle 

publiceras data som innehar identifierbar information om deltagaren som gör att hon/han kan 

kännas igen av andra måste detta godkännas av deltagaren i fråga innan informationen lämnas 

ut (Kvale & Brinkmann, 2009, s.88). 

Innan intervjuernas start skickades en förfrågan till enhetschef för de valda 

ambulansstationerna, se bilaga 2, om tillåtelse att genomföra studien på ambulansstationen. 

Efter godkännande från enhetschef gjordes en forskningsetisk ansökan som skickades in för 

godkännande av etiska gruppen vid institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska 

universitet. När ansökan var behandlad och godkänd skickades förfrågan om deltagande till 

personalen på ambulansstationerna ut via enhetscheferna. Var och en av personalen som 

passade in på inklusionskriterierna för studien fick ett informationsbrev (se bilaga 3), 

innehållande information om ovanstående punkter som de fick skriva under för att visa att de 

hade erhållit informationen samt gett sitt godkännande till ett deltagande. Genom att 

deltagarna skrev under informationsbrevet så gav även deltagarna sitt samtycke att delta i 

studien. 
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Resultat 

Analysen har resulterat i tre kategorier vilka finns sammanställda i tabell 2. Nedan presenteras 

kategorier i text, vilka exemplifieras med citat från intervjuerna. 

Tabell 2. Översikt av kategorier 

Kategori 

Konceptet används eftersom strukturen ger trygghet 

 
Konceptet överges eftersom brist på resurser leder 

till konflikt mellan ledar- och vårdarrollen  

Konceptet överges eftersom brist på övning leder till 

osäkerhet 

 

Konceptet används eftersom strukturen ger trygghet 

Genom att applicera PS-konceptet på olycksplats upplevde sjuksköterskorna arbetet mer 

strukturerat. Det var tydligt vem som skulle göra vad med tydliga rollfördelningar hos 

personalen. Direkt när sjuksköterskorna åkte ut på en olycka visste de vilken roll de skulle 

anta. Det upplevdes ge en trygghet att veta hur man skulle tänka och agera i olika lägen. 

” men jag tycker ändå att det är en bra inledning på arbetet och räddningsarbetet.. men man 

har en mall att gå efter..” 

”jag tror att det finns en vinning i att alla, att alla ha, att alla som jobbar i ambulans går efter 

samma koncept” 

Sjuksköterskorna beskrev hur varje olycka innebar ett nytt scenario och genom att ha PS-

konceptet som rutin att falla tillbaka på gav det en trygghet i arbetet. På en större olycka, där 

situationen kunde verka kaotisk, fick man en struktur i arbetet. 

”att alla vet vad alla pratar om och att vi gör så här oavsett var vi befinner oss, det tror jag 

det finns en vinning med” 

Konceptet överges eftersom brist på resurser leder till konflikt mellan ledar- och 

vårdarrollen 

Resursbristen upplevdes vara en av huvudfaktorerna till att PS-konceptet inte gick att följa 

som det var tänkt. På olycksplats upplevdes resurstillgången på ambulanser som en av de 

viktigaste bitarna för att arbetet skulle fungera enligt sjuksköterskorna. Dock var det just 

resurstillgången på ambulanser som upplevdes som en brist i landsbygden.  Det beskrevs 
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väldigt svårt eller omöjligt att avsätta en ambulans som skulle agera ledningsambulans och 

sköta all kommunikation från olycksplats, samtidigt som det kanske bara var en ambulans på 

olycksplats och det fanns skadade som behövde vårdåtgärder. 

”…så är det då många skadade och de ligger ute till exempel så ser jag det ju inte som 

optimalt att vi ska stå och vänta in en annan ambulans när vi kan få in princip alla under vård 

innan nästa ambulans kommer.” 

”jag kan inte försvara att jag skulle stå och vänta på en annan ambulans i en timme när folk 

ligger skadade och nedkylda och kanske blöder och diverse…” 

Sjuksköterskor berättade att det kunde räcka med att det var en svårt skadad för att en 

ambulans skulle bli fullt upptagen. Var det mer än en drabbad var det stor risk att konceptet 

inte följdes utan att det blev en modifierad version. Fanns inte tillräckligt med 

ambulansresurser följdes inte konceptet. Sjuksköterskor menade att om man kunde hantera 

situationen på en ambulans frångicks konceptet även då. 

”.. det är ju alltid lätt att jobba med PS-konceptet då man har en drabbad.. men när man har 

två blir det svårare och när man har tre är det näst intill omöjligt…” 

Flera sjuksköterskor beskrev hur ledningsrollen och rapporteringen stal tid från vården av 

patienten eller patienterna. Sjuksköterskorna blev ibland splittrade i rollen om de enbart skulle 

vårda eller om de skulle agera ledning. Det var svårt att ta ett steg tillbaka från rollen som 

vårdare. 

”man ställs inför dilemmat om man enbart skall leda som man ju egentligen skall göra.. eller 

vårda.. eller göra båda samtidigt” 

” att vi är vårdutövare och inte eeeh automatiskt har så lätt att gå tillbaka ett steg,” 

Det upplevdes svårt för sjuksköterskorna att välja bort patientvården för kommunikationen. 

Det fanns inte nog med resurser för det, därmed ansåg de även att den stora olyckan var den 

största utmaningen, då konceptet egentligen fyller en väldigt viktig funktion. 

”är ju framförallt att det är uppbyggt utifrån att första ambulans är kvar och att andra 

ambulans börjar transportera” 

”..klart att det passar bättre på större ställen där du har så många resurser att du direkt kan 

avsätta en bil för ledning.. det är ju helt omöjligt hos oss [i landsbygd]…” 
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Att påbörja prioritering kunde upplevas svårt i vissa situationer. På en större olycksplats ville 

sjuksköterskorna gärna hjälpa till istället för att enbart ta hand om ledningsbiten. 

”man kanske blir tvungen att anta en vårdande roll också är man typ sjukvårdsledare eller 

medicinskt ansvarig och då blir det inte lika bra, inte lika utförligt.. och man blir lite 

splittrad.. där..” 

De gånger sjuksköterskorna behövde få patienter från olycksplats så fort som möjligt, till 

exempel någon som var kritiskt skadad, ansågs det korrekt att lämna platsen som ledningsbil 

för att påbörja transport. Det var svårt att stanna kvar på olycksplats de gångerna. Patienternas 

liv upplevdes som den högsta prioriteringen. 

”… det primära måste ändå vara att vi tar hand om de drabbade även om ledningen måste 

fungera” 

”… två är ganska svårt skadade och en är hyggligt pigg.. och så har vi två ambulanser här på 

stationen som är i tjänst och kommer både två.. ska en bil bli kvar och låta den här som är 

ganska svårt skadad få vänta tills det kommer ytterligare en resurs innan du åker från 

skadeplatsen?” 

Hur än konceptet skulle vara utformat att genomföras fick det inte komma i vägen för hur 

man skulle ta hand om de drabbade patienterna enligt sjuksköterskorna. 

”PS-konceptet är ju ett koncept i sig och det är ju bra i grund och botten sen så finns det ju 

tillfällen då jag har svårt att ta till mig hela biten…” 

Sjuksköterskorna upplevde att konceptet inte alltid var möjligt att följa hela vägen. Ofta gick 

det bra att följa konceptet fram till dess att de första rapporterna var gjorda, sedan fallerade 

det. 

" … det är ju en när man har gett genom vindrutan och så sen ska man lämna 

verifieringsrapporten för den som är sjukvårdsledare.. så långt försöker vi ju få med det i alla 

lägen.. men sen så fungerar det ju inte riktigt” 

Sjuksköterskorna påpekade att verkligheten inte var densamma som det beskskrevs i 

kursboken för PS-konceptet. Om rapporteringen enligt PS-konceptet skulle ske i tid var det 

tvunget att vara en liten olycka där det fanns tid för rapportering enligt sjuksköterskorna. Var 

det mer än en skadad upplevdes det svårt att jobba efter konceptet. Hade man en situation som 

inte ansågs vara en allvarlig händelse frångicks konceptet. 
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”outtalat tycker att det här inte är en allvarlig händelse då, då, då är det ju som klart på 

något vis redan” 

Samtidigt tyckte vissa sjuksköterskor att man skulle vara öppen för att det kunde finnas andra 

koncept som lämpade sig bättre för arbete på olycksplats i landsbygd utifrån de resurser och 

tillgångar som fanns. 

Det upplevdes viktigt med en bra kollega eftersom det ofta var mycket ensamt arbete i 

landsbygd. Tillsammans löste man de problem som uppstod. Sjuksköterskorna beskrev att det 

var kollegorna som gav en trygghet och att tryggheten försvann när man jobbade långt ifrån 

varandra på olycksplats. 

”någonstans är den enda trygghet jag har då jag jobbar här är att jag någonstans har en 

kollega” 

”har inte vi varandra då tappar man lite grann av den trygghet man har i att jobba som vi 

gör” 

Räddningstjänsten beskrevs som en viktig resurs och även som en extra resurs som gick att 

nyttja väldigt frekvent. Räddningstjänsten kunde i många fall hjälpa till med de patienter som 

var lindrigt skadade enligt anvisningar från ambulanspersonal och fick därmed ta ett större 

sjukvårdsansvar på olycksplats i landsbygden. 

”räddningstjänsten får ta ett större ansvar i landsbygd.. det får de göra.. större 

sjukvårdsansvar” 

”man prioriterar väl bort de som är lite mindre skadade och försöker delegera bort uppgiften 

att ta hand om dem till räddningstjänsten som är fler än vad vi är” 

Ibland kunde även lindrigt skadade patienter få stanna på olycksplats med räddningstjänst för 

att invänta ytterligare ambulansenheter om ambulans på plats hade varit tvungen att påbörja 

transport av någon mer kritiskt skadad. Räddningstjänsten användes även många gånger som 

chaufförer till ambulansen om ambulanspersonalen hade en patient som var allvarligt skadad 

där de ansåg att de behövde vara två i vårdarhytten. 

”det är långt, man har en svårt sjuk patient att man tar med en brandkille som chaufför och vi 

sätter oss bägge där bak, vi från ambulansen, om det är lång körtid in till sjukhus, till 

akuten..” 
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Sjuksköterskorna ansåg sjukvårdsgrupper vara en bra resurs i landsbygden. Det var önskvärt 

från sjuksköterskornas sida att sjukvårdsgrupp snabbt blev dragna av SOS om en olycka 

inträffade i landsbygd. Sjuksköterskorna berättade att det i landsbygd ofta ingick personal 

med prehospital vana på hälsocentraler, vilka även de kan komma ut till olycksplats i 

sjukvårdsgrupp vilket upplevdes lättare då man skulle delegera sjukvårdsgruppen uppgifter. 

Dock framkom det delade meningar mellan sjuksköterskorna om hur väl den samverkan 

fungerade. En del av sjuksköterskorna ansåg att sjukvårdsgruppen fungerade bra, var en 

otroligt bra hjälp och en resurs som var möjlig att kalla ut alla timmar på dygnet. Andra såg 

att sjukvårdsgruppen inte hade fungerat, bra då personal som skulle ingå i den undvek att åka 

ut om de blev larmade. Det hade även varit oklara direktiv om vem som skulle åka ut och hur 

gruppen skulle verka. 

”där sjukvårdsgrupp har kommit eehm och det är en otrolig…, ett otroligt hjälp och stöd…” 

”…beträffande sjukvårdsgruppen tycker jag inte att det har fungerat överhuvudtaget.. 

personalen väljer ju att inte åka ut som sjukvårdsgrupp” 

Sjuksköterskorna ansåg att sjukvårdsgruppen inte behövde ha prehospital vana. Det ansågs 

räcka att sjukvårdsgruppen hade en övergripande bild av hur det fungerade på olycksplats, 

sedan var det ledningen som delegerade uppgifterna åt dem 

”veta vem jag ska söka upp och vad det innebär det här kanske både med smart tag korten 

och att vad medicinska direktiv innebär…” 

Helikopter upplevdes vara en bra resurstillgång och många gånger den som var snabbast på 

plats, de gånger som den gick att använda. 

”helikoptern är ju jättebra.. men jag upplever att det är sällan de kan flyga.. trafikolyckor 

händer ju i regel när det är sämre väder… snörök.. och då kan inte helikoptern flyga…” 

En ytterligare resurs som beskrevs användbar var vårdcentralen som kunde ta hand om de 

som var lättare skadade. 

Sjuksköterskorna upplevde att avstånden i landsbygd hade betydelse för arbete på olycksplats. 

Långa avstånd innebar att tiden för anslutande ambulansenheter var längre. 
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”alltså själva grejen [PS- konceptet]är ju att det ska komma resurser snabbt så att de ska 

skjutsa in de skadade…. en som är väldigt svårt skadad och närmsta bil är en timme bort och 

helikoptern inte kan komma och sen… ja hur gör man då?” 

Flera sjuksköterskor upplevde att det initialt drogs för lite ambulansenheter till olycksplats 

samt att det undveks att dra extra resurser på landsbygden. Samtidigt upplevdes det svårt att få 

fler ambulansenheter dragna på larmen om man kände att det kunde behövas. Det beskrevs att 

det skulle upplevas bättre om det drogs fler ambulansenheter initialt för att sedan dra tillbaka 

dem om de inte skulle behövas. 

”inom en verksamhet där jag inte tycker att man, när det väl behövs, får snåla med, med 

resurser, hellre vara frikostiga och att, att vi absolut ska dra tillbaka när, om vi kommer fram 

och bedömer det.” 

Sjuksköterskorna påpekade att framkörningstiden ofta var längre till olycksplatsen och flera 

sjuksköterskor upplevde att de ”låg efter i tiden” innan de ens hade hunnit fram till 

olycksplats. Det innebar även en stress i arbetet då de visste att de hade långa avstånd och 

bristande resurser när det fanns kritiskt skadade som snabbt behövde in till sjukhus. Efter 

avtransport från olycksplats hann inte ambulanser återkomma till olycksplatsen för att hjälpa 

till ytterligare eftersom transporterna tog för lång tid. Det upplevdes tufft att själv ha kontroll 

över flera patienter under en längre tid. 

”kan ju vara lätt att prioritera men att ha alla patienter under sina ögon i en timme kanske 

kan ju vara lite tufft.” 

De ambulansresurser som fanns tillgängliga befann sig ofta långt bort och dess 

framkörningstid var lång. 

”svagheter.. det är ju då.. för oss att vi ofta bara är en besättning och då faller ju konceptet 

litegrann till en början med resursbristen.. det är största nackdelen” 

Sjuksköterskor beskrev att de mentalt förberedde sig på att behöva vara själva länge på 

olycksplatsen.   

”mentalt har jag också börjat förbereda mig… eeeh kommer jag vara själv under närmsta 45 

minuterna till timmen eller kanske timmarna i värsta fall…” 
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Konceptet överges eftersom brist på övning leder till osäkerhet 

Sjuksköterskorna berättade att en stor olycka var en händelse som sällan skedde i 

landsbygden. Detta gjorde att sjuksköterskorna tappade kunskap om dylika situationer, och 

det gjorde att konceptet inte följdes som det var tänkt. 

”det sitter i att det [en stor olycka] både är sällanhändelse och att vi slås över att vi inte får 

vårda” 

Varje olycksplats blev något nytt. Det upplevdes ovant av sjuksköterskorna att behöva vårda 

flera samtidigt då de i vanliga fall enbart brukade ha en patient att ta hand om. 

”Det är ju det svåraste givetvis, våran, min vardag är ju inte fyra patienter samtidigt utan 

en.” 

Sjuksköterskorna uttryckte en önskan om att det skulle ges mer kontinuerliga övningstillfällen 

i PS-konceptet för att de skulle känna sig mer trygga i arbetet. Dock var det svårt att få in mer 

övningstillfällen då det inte fanns utrymme för det i verksamheten. I landsbygd upplevdes det 

bli få ”verkliga” övningstillfällen eftersom olyckor är ganska sällan förekommande. 

”ju mindre man behöver använda det [konceptet] desto.. sämre blir vi ju på själva konceptet” 

Sjuksköterskor upplevde att mer utbildning skulle bidra till att det blev lättare att hantera den 

ovana situationen som en olycka är i landsbygden. 

”att jag är, eller ju mer förberedd jag är ju bättre kan jag hantera en situation som är kanske 

ny och obekväm och ovan så det är en vinning i sig…” 

Genom att även applicera konceptet på de små olyckorna gav det ett tillfälle till övning för 

sjuksköterskorna. Det upplevdes viktigt att en handlingsplan, hur man skulle agera i en viss 

situation, att man var väl inövad, annars kunde en stor olycka bli svår att tackla. 

Sjuksköterskor berättade att sjukvårdsgrupperna ofta saknade utbildning i PS-konceptet. Dock 

upplevde sjuksköterskorna inte alla delar i konceptet som nödvändiga för sjukvårdsgruppen. 

Det ansågs att sjukvårdsgruppen inte fick tillräckligt med övningar. Bristen i övning 

upplevdes som en nackdel då sjukvårdsgruppen kunde bli handfallna när de kom ut på 

olycksplats och inte visste vad de skulle göra. 
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”finns nog många delar ur ps konceptet som de kan skulle, men sen kanske inte alla, kanske 

en förenklad PS utbildning för de som jobbar på sjukstugor och kommunen och som kan bli 

inblandade i sjukvårdsgrupp…” 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskor i ambulans upplever att arbeta 

utifrån PS-konceptet i landsbygd. Vårt resultat visade att sjuksköterskor upplevde att 

konceptet bidrog till trygghet för att det fanns en struktur att falla tillbaka på när situationen 

upplevdes kaotisk. Wireklint Sundström och Dahlberg (2012) beskriver att ett strukturerat 

arbetssätt bidrar till att skapa trygghet i det vårdande mötet med patienten. Flertalet studier 

(Wireklint Sundström & Dahlberg, 2012; Gunnarsson & Warrén Stomberg, 2008; Arbon et 

al., 2008) visar att när ambulanspersonal har fått information om larmet börjar de mentalt 

förbereda sig och bygga upp ett scenario om vad de kan förvänta sig att möta. Vidare 

beskriver Wireklint Sundström och Dahlberg (2012) att omständigheterna kring att ta hand 

om patienter prehospitalt kan vara både kaotiskt och tidspressat. Elmqvist, Brunt, Fridlund 

och Ekeberg (2009) fann att den som först kom till en olycksplats använde sig av ett 

systematiskt agerande, vilket var av avgörande betydelse för att skapa ett visst avstånd till 

situationen samt skapa en känsla av trygghet och därigenom kunna rädda liv. Med stöd av 

detta anser vi att det är viktigt med ett förbestämt arbetssätt vid specifika situationer för att 

arbetet skall ske strukturerat, detta utifrån att varje olycka beskrevs som ett nytt scenario så 

stärker det behovet av att ha en rutin att falla tillbaka på. 

Resultatet i vår studie visade även att samverkan är en viktig del av konceptet och som ansågs 

viktigt för att arbetet skulle fungera. Alla parter på olycksplats i landsbygd, räddningstjänst, 

polis, sjukvårdsgrupper och anslutande ambulanser utgjorde en viktig del. Samarbetet 

upplevdes fungera bra och känslan var att alla strävade åt samma håll. Ett gränsöverskridande 

arbete används redan, framförallt med räddningstjänst, vilket upplevdes nödvändigt för att 

hantera olycksplatsen. Elmqvist et. al. (2009) menar att gränsöverskridande samarbete, där 

olika professioner ser varandra som komplement och hjälper varandra med utgångspunkt från 

de skadades behov upplevs positivt. Vidare menar de att en väldefinierad avgränsning mellan 

rollerna, samt kunskap om kvalifikationerna hos de olika professionerna och dess kunskaper, 

skapar förståelse och respekt för varandra. Utmaningen menar Elmqvist et. al. ligger i att 

integrera tanken kring resurshanteringen och arbeta i ett team. Vårt resultat kan därigenom 

förstås som att arbete på olycksplats i landsbygd kräver gränsöverskridande samarbete ännu 

mer utifrån att det oftast är färre personer som arbetar på olycksplats. Utifrån att det i 

konceptet redan står klart att den medicinskt ansvariga skall leda det patientrelaterade arbetet 
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på olycksplats i samverkan med räddningstjänst och polis anser vi att det inte borde påverka 

arbetet om man nyttjar stabsfunktion från annan organisation. 

I vår studie fann vi att PS-konceptet överges eftersom brist på resurser leder till konflikt 

mellan ledar- och vårdarrollen. Sjuksköterskorna upplevde det svårt att inte få vårda och 

jobba nära patienterna. De valde ofta bort kommunikationsrollen om det inte fanns resurser 

till allt och de prioriterade patienterna före kommunikationen. Elmqvist, Fridlund och 

Ekebergh (2008) finner i sin studie om patientens första möte med den prehospitala vården att 

den upplevs kaotisk och en väntan efter att ta del av de olika räddningsutövarnas 

kompetenser. Patienterna beskriver att det gav en känsla av trygghet att ha någon ur 

räddningsorganisationerna vid sin sida, som talade till dem och höll handen. Under 

dramatiska omständigheter tappar patienten sin självständighet. Genom den oförberedda 

situationen finner den skadade patienten sig paralyserad och övergiven med en känsla av 

ensamhet. Smärtupplevelser blir underordnade när patienten är tvungen att vara stark och 

ensam att ta hand om sin skadade kropp, utan att kunna göra det ordentligt. När patienten 

äntligen får hjälp kommer en känsla av lättnad och alla spänningar försvinner. Vidare 

beskriver Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2008) att räddningspersonal ur samtliga 

organisationer beskriver betydelsen av att det finns en person vid den skadades sida, både för 

att inge trygghet, ge information men även för att hjälpa den skadade att bibehålla 

medvetandet. Vi anser denna del speglar en medvetenhet och empati hos sjuksköterskorna. Då 

de känner att de vill hjälpa de drabbade, se dem och bekräfta dem.  

I vårt resultat framkom det att sjuksköterskor i landsbygd ofta använde just resurser från de 

övriga organisationerna i den mån det gick för att någon skulle finnas nära de skadade. 

Sjuksköterskorna upplevde i och med detta att räddningstjänsten fick ta ett större vårdansvar. 

Elmqvist et al. (2009) beskriver vidare hur personal som kommer först på olycksplats många 

gånger måste jobba under svåra omständigheter. Detta skapar känslor av att bli lämnad ensam 

och utsatt i komplexa situationer. Att vara ensam med flertalet skadade och ha arbetsuppgifter 

att utföra skapar känslor av att vara kluven och det gör det svårt koncentrera sig på en enda 

uppgift. I vårt resultat fann vi liknande upplevelser som Elmqvist et. al. (2009) beskriver. 

Exempelvis att man blir kluven i sitt arbete och att en olycka kan vara en komplex situation 

som sjuksköterskan kan vara tvungen att hantera själv under en längre tid. I dessa situationer 

framkom det att kollegan var en viktig trygghet. Abelsson och Lindwall (2012) beskriver att 
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arbete tillsammans med kollegor med samma utbildning minskar känslan av att vara ensam 

och sårbar. Enligt Gunnarsson och Warrén Stomberg (2008) är det viktigt med att känna en 

trygghet med kollegorna och kunna lita på deras kunskap och omdöme.  

Vårt resultat visade att sjuksköterskor ofta upplevde PS- konceptet svårt att följa, främst på 

grund av yttre omständigheter såsom bristfällig resurstillgång och långa avstånd. Whitney et 

al. (2010) har skrivit om utmaningar som akutsjukvård kan stöta på i landsbygdsområden. I 

studien framkom att landsbygdsområden ofta saknar tillräckligt med personal och ambulanser, 

det gör att transport av patienter till vårdinrättningar långt bort resulterar i att det blir 

otillräcklig täckning med ambulanser för de egna samhällena. Gunnarsson och Warrén 

Stomberg (2008) skriver att beslut på olycksplats många gånger tas i hänsyn till hur långt bort 

extra ambulansenheter befinner sig och enligt Arbon et al. (2008)  bygger triageprocessen av 

skadade bland annat på vilka resurser som finns tillgängliga. Långa avstånd och bristfälliga 

resurser gör att första ambulansenhet på plats kan bli tvungen att jobba själva under en längre 

tid (Gunnarsson & Warrén Stomberg, 2008).  Detta anser vi speglar svårigheterna med att 

applicera PS- konceptet i landsbygd. Dessa omständigheter utgör faktorer som påverkar 

arbetet på olycksplats, eftersom konceptet bygger på att man ska erhålla resurser som både 

kan bidra till omhändertagande av patienter på plats men även resurser som kan påbörja 

avtransport av patienter vilket saknas i landsbygd. 

Resultatet i vår studie visade att sjuksköterskor upplevde att olyckor var sällanhändelser i 

landsbygd vilket gjorde att rutinen kring konceptet saknades och i viss mån bidrog till att 

konceptet inte följdes. Whitney et al. (2010) beskriver att ambulanspersonal i landsbygd 

möter få traumapatienter och får därav inte utöva sina kunskaper regelbundet i jämförelse med 

deras kollegor i tätort. McSwain, Rotondo, Meade och Duchesne (2012) menar att ett trauma 

på landsbygden inte är detsamma som i tätort. De anser att ett specifikt system för hantering 

av trauma i landsbygd bör utvecklas för att tillgodose behoven hos patienter i landsbygd, med 

målet att få ”rätt patient till rätt plats, vid rätt tid för att ta emot rätt vård”. De anser att utifrån 

kompetens på sjukinrättningar i landsbygden så ska enbart de som har behov av specialist 

vård föras till traumacenter. Sjuksköterskorna i vår studie berättade att det inte alltid fanns 

möjlighet att avsätta en bil som ledningsbil och invänta ytterligare resurser. När ledningsbilen 

inte kunde avsättas blev det även svårt att fullfölja rollerna som tillhör konceptet och då 

framför allt rollen som sjukvårdsledare. Abelsson och Lindwall (2012) beskriver att 
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ambulanssjuksköterskor som är ensamma på olycksplats upplever sig oskicklig och 

otillräckliga när det är mycket som behöver göras. Wireklint Sundström och Dahlberg (2012) 

menar att patientens medicinska behov och hälsotillstånd är avgörande för vad som väljs att 

prioriteras. Detta framkommer även i vårt resultat och vi anser att det speglar den komplexitet 

som finns i landsbygd genom resursbristen.  

I resultatet framgick det att konceptet överges eftersom brist på övning leder till osäkerhet. 

Det upplevdes att det gavs för lite övningstillfällen och utbildningar i konceptet, vilket 

upplevdes negativt då sjuksköterskorna inte kände sig lika säkra på konceptet när det skulle 

användas. Sjuksköterskorna upplevde inte heller att de fick nyttja sina kunskaper i konceptet 

regelbundet eftersom det ganska sällan skedde olyckor där det behövde användas. Whitney et 

al. (2010) finner likvärdigt resultat i sin studie. Där framgick det att personal som är verksam i 

landsbygd endast såg några akuta traumapatienter per år, vilket gjorde att personalen inte fick 

nyttja sina kunskaper inom det området på regelbunden basis till skillnad från personal i 

stadsområden. Abelsson och Lindwall (2012) menar i sin studie att oregelbundna övningar ger 

en känsla av osäkerhet av att inte kunna hantera situationen, samtidigt som det finns 

förväntningar hos en själv och andra av att kunna allt. Övning ger möjligheter att behålla 

kompetensen och övningar bör syfta till bättre och säkrare vård av patienterna. Gunnarsson 

och Warrén Stomberg (2008) menar att en ledningsfunktion är svår att anta och det kräver 

träning och utbildning. Vidare framkommer det i deras studie att en ledning som inte fungerar 

gör att relevant information kan missas och arbetsuppgifter inte delegeras ut. Erfarenheter av 

att jobba på olycksplats är en god hjälp för att kunna hantera stress, och mindre stress gör att 

personal vågar ta sig mer tid för att undersöka patienten (Abelsson & Lindwall, 2012). 

Gunnarsson och Warrén Stomberg (2008) menar att utbildning är en förutsättning för att ta 

rätt beslut, men även tidigare erfarenhet är av betydelse. Erfarenhet kommer bidra till att man 

kan känna igen situationer och med tiden skapa strategier för olika typer av situationer. Vårt 

resultat kan genom detta förstås som att det är viktigt att verka för att all personal som kan bli 

utkallad till olycksplats, oavsett om det är ambulanspersonal, sjukvårdsgrupper eller övriga 

samverkande organisationer, ska få kontinuerlig utbildning samt övning. Både utifrån 

konceptets utformning, likväl som i omhändertagandet av patienter prehospitalt i landsbygd. 

Genom utbildning och övning anser vi att det går att skapa bättre förutsättningar för 

sjukvårdsgruppen att ingå i teamet på skadeplats och i mötet med patienterna. 
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Metoddiskussion   

Eftersom syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor i ambulans upplever att 

arbeta utifrån PS-konceptet i landsbygd, så valdes en kvalitativ ansats. 

Den vetenskapliga kvaliteten har bedömts enligt följande kriterier: pålitlighet, trovärdighet, 

överförbarhet samt bekräftelsebarhet (jmf. Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-255). 

I denna studie har trovärdigheten förstärkts genom att analysarbetet genomförts noggrant och 

systematiskt utifrån vedertagen analysmetod av Graneheim och Lundman (2004). Författarna 

har tillsammans arbetat noggrant med analysmaterialet och under arbetets gång varit textnära 

och gått tillbaka till intervjumaterialet, för att undvika feltolkning av textenheterna. Varje 

textenhet har numrerats för att vi skulle kunna gå tillbaka till den ursprungliga textenheten 

under bearbetningen. Detta för att säkerställa att de svarade mot syftet. Genom att använda 

citat har vi både förtydligat resultatet samt stärkt trovärdigheten. 

 

Pålitligheten har kunnat styrkas genom att samtlig insamlad data, transkriptioner samt 

analysprocess diskuterats författarna emellan. Materialet har även diskuterats under 

seminarieform med andra personer som hade mer eller mindre erfarenhet av tidigare 

forskning. Graneheim och Lundman (2004) anser att det styrker trovärdigheten om en person 

som är insatt i ämnet och forskning granskar huruvida kategorierna överensstämmer med 

innehållet i texten samt om tolkningen är trovärdig. Då författarna genomförde 

semistrukturerade intervjuer var för sig, på två olika ambulansstationer, så utgick vi från en 

intervjuguide som stöd för att säkerställa att innehållet skulle svara mot syftet (jmf. Kvale och 

Brikmann, 2014, s. 172-173). De båda intervjuarnas brist på erfarenhet av att genomföra 

intervjuer kan ses som en svaghet. 

 

Urval och datainsamling är beskrivna på ett utförligt sätt, och därmed har en hög 

bekräftelsebarhet eftersträvats i studien. Urvalet av deltagare har gjorts enligt 

bekvämlighetsprincipen på ambulansstationer där författarna har personlig kontakt med 

personalen. Förfrågan om deltagandet skedde via enhetscheferna på ambulansstationerna, som 

därefter vidareförmedlade till författarna vilka som var intresserade av att delta. Därefter togs 

kontakt med deltagarna. Studien bestod av fem män och fyra kvinnor. Två av 

sjuksköterskorna hade vidareutbildningar, en inom ambulanssjukvård och en annan inom 

intensivvård, de övriga var grundutbildade sjuksköterskor. Ingen jämförelse mellan kvinnor 
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och män eller utbildning dessa grupper gjordes, författarna anser inte att en jämförelse skulle 

förändra resultatet. Den egna förståelsen kan ha påverkat datainsamlingen då den inte går att 

bortse ifrån, utifrån att båda författarna är verksamma inom ambulanssjukvården i landsbygd. 

Författarna anser att delar av resultatet är överförbart till sjuksköterskor som jobbar i 

ambulans i glesbygd och landsbygd, men även till sjuksköterskor verksamma i 

tätortsambulans. Även de drabbas av olyckor utanför tätorten inom sin kommun. Dessa kan 

komma att bidra till liknande scenarion som för sjuksköterskan som är verksam i landsbygd. 

Slutsats 

PS-konceptet ger en struktur och trygghet som anses nödvändig i landsbygd. För att utveckla 

ett optimalt omhändertagande på olycksplats med förutsättningarna som finns i landsbygd bör 

man undersöka vidare hur samverkan kan utvecklas mellan de resurser som finns att tillgå. 

Verksamheterna i landsbygd bör även ta ett större ansvar med att skapa utbildnings- och 

övningstillfällen för personalen i samtliga organisationer, både för att bidra till bättre 

samverkan men även som ett sätt att se på hur man kan utgå från konceptet och anpassa detta 

utifrån lokala förutsättningar och resurser. 

Mer forskning om hur organisation och ledning på olycksplats i landsbygd upplevs fungera 

hos sjuksköterskor behövs eftersom landsbygden innebär utmaningar med bland annat långa 

avstånd och mindre tillgängliga resurser. Mer forskning i ämnet skulle generera ytterligare 

underlag för lämpliga utvecklingsområden för arbetet på olycksplats i landsbygd.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor 

Man/Kvinna (ringa in ditt svar) 

Ålder____ 

Antal år som sjuksköterska i ambulansen_____ 

Specialistutbildning till ambulanssjuksköterska: Ja / Nej (ringa in ditt svar) 

  

● När du larmas till en skadeplats, vad anser du är viktigt för att arbetet på 

skadeplats skall fungera? 
 

● Kan du berätta om din erfarenhet av att jobba efter PS-konceptet i glesbygd? 

(Vad är lätt/svårt, går det alltid att följa som det är tänkt, gör du/ni på andra sätt?) 
 

● Vad upplever du kan finnas för problem på en skadeplats i glesbygd? 
 

● Hur upplever du organisationen på skadeplats i glesbygd? (ex. kommunikation, 

ledningsfunktioner, kontakt med akutmottagningar/ anslutande enheter/ 

sjukvårdsgrupper, SOS) 

 

● Hur upplever du samverkan mellan polis, räddningstjänst, kollega på skadeplats 

i landsbygd/glesbygd? (skiljer sig uppfattningarna av situationen, inkräktande på 

varandras områden/ hjälpresurser i samverkan på olycksplats, fungerar samarbetet?) 

 

● Hur upplever du det medicinska omhändertagandet på skadeplats? 
o (följer man handlingsplanen - om den frångås kan du beskriva exempel på hur 

man agerat avvikande samt resultat, riktlinjer, triagering, prioriteringar, 

anslutande resurser - ambulanser/ läkare/ sjukvårdsgrupper, avståndets 

betydelse, mindre resurser hur påverkar det besluten) 

 

● Kan du beskriva hur du/ni jobbar efter PS-konceptet i landsbygd/glesbygd? 
 

● Hur ser du på olycksplatsen i landsbygd/glesbygd? (resursmöjligheter, styrkor/ 

brister, möjligheten att applicera PS - konceptet i glesbygd) 
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Bilaga 2 

 

 

Institutionen för hälsovetenskap  

Avdelningen för omvårdnad  

    

 

Till verksamhetschefen/ enhetschefen för ambulanssjukvården. 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser till specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård 

vid Luleå tekniska universitet. I vår utbildning ingår ett examensarbete med fördjupning inom 

ambulanssjukvård som innefattar 15 hp. Vi har i vårt arbete valt att genom intervjuer 

undersöka hur sjuksköterskor i ambulansen upplever PS – konceptet, prehospital 

sjukvårdsledning, fungerar i landsbygd och glesbygd.    

  

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om tillåtelse att få genomföra denna studie vid 

din enhet samt att vara oss behjälplig att vidareförmedla vår förfrågan till sjuksköterskor 

verksamma i ambulansen om deltagande i en intervju. Deltagarna måste fylla nedan kriterier: 

● Legitimerad sjuksköterska 

● Verksam i ambulanssjukvården i landsbygd och/eller glesbygd 

● Minst fem års erfarenhet av ambulanssjukvård i landsbygd och/eller glesbygd 

   

Önskemålet är att ni kan lämna ut förfrågan via bifogat brev till er personal som uppfyller 

ovan kriterier. Då blanketten är ifylld lämnas den tillbaka till dig och då du har fått tillbaka 

svar från alla ber vi dig vidarebefordra svaren till oss. 

Deltagandet är helt frivilligt och deltagare kan när som helst avbryta utan att några skäl till 

detta behöver anges till intervjuaren. 

 

Vi beräknar att varje intervju tar ca 60 minuter och vi kommer att genomföra dem under våren 

2016. Vi kommer gärna till er station för att genomföra intervjun eller om deltagarna önskar 
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någon annan plats så är vi öppen för förslag. Datainsamlingen kommer att ske genom att 

intervjun spelas in och därefter bearbetas materialet och presenteras vid Luleå tekniska 

universitet i samband med examen. Arbetet kommer att publiceras och finnas tillgängligt via 

hemsidan för Luleå tekniska universitet. Insamlad data kommer att raderas efter godkänd 

examination. 

 

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare. 

Med vänlig hälsning,  

  

Ellinor Berglund  Ida Eklund       

Leg. Sjuksköterska          Leg. Sjuksköterska 

elljos-7@student.ltu.se          idaekl-0@student.ltu.se  

070-688 08 96           070-382 88 31 

  

  

Handledare: Ann- Helen Sandvik 

Luleå tekniska universitet 

ann-helen.sandvik@ltu.se  

telefon (0920-491000 vx)  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Härmed godkänner jag att ovanstående studie får genomföras  

 

vid……………………………………… samt att verksamheten tar ansvar över personalen  

 

och dess deltagande i studien.  

  

mailto:elljos-7@student.ltu.se
mailto:ann-helen.sandvik@ltu.se
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Namn: ……………………………………….  

 

Befattning: …………………………………………  

 

Ort och datum: ………………………………………... 

  

Underskrift: ………………………………………... 
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   Bilaga 3 

 

 

 

Institutionen för hälsovetenskap  

Avdelningen för omvårdnad    

 

Informationsbrev angående deltagande i studie om hur sjuksköterskor i ambulans 

upplever att PS-konceptet fungerar i landsbygd 

Hej! 

Vi är två studenter som läser till specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård 

vid Luleå tekniska universitet. I vår utbildning ingår ett examensarbete med fördjupning inom 

ambulanssjukvård som innefattar 15 hp. Vi har i vårt arbete valt att genom intervjuer 

undersöka hur sjuksköterskor i ambulansen upplever PS – konceptet, prehospital 

sjukvårdsledning, fungerar i landsbygd och glesbygd. 

Våra förhoppningar med denna studie är att studiens resultat förhoppningsvis kommer att 

lyfta fram viktiga delar i arbetet på skadeplats i landsbygd och därigenom så kan 

verksamheter jobba aktivt med utveckling inom dessa områden som förhoppningsvis leder till 

förbättringar för både personal men även patienter.  

Genom att delta i studien kommer du att bidra till en bättre förståelse hur det ser ut i 

verkligheten och hur det praktiskt fungerar på skadeplats i landsbygd genom egna upplevelser 

och erfarenheter. Resultaten kommer förhoppningsvis att generera exempel på 

utvecklingspunkter på skadeplats i landsbygd för att arbetet skall fungera bättre. 

  

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om deltagande i en intervju.  

Kriterierna som du måste uppfylla för att kunna delta är följande: 

● Legitimerad sjuksköterska 

● Verksam i ambulanssjukvården i landsbygd och/eller glesbygd 

● Minst fem års erfarenhet av ambulanssjukvård i landsbygd och/eller glesbygd 
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Efter ifyllandet av blanketten lämnas denna till enhetschef som sedan vidarebefordrar ditt svar 

till oss och därefter kommer någon av oss att kontakta dig. 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbrytas utan att några skäl behöver 

anges.  

Vi beräknar att varje intervju tar ca 45-60 minuter och vi kommer att genomföra dem under 

våren 2016. Vi kommer gärna till din station för att genomföra intervjun eller om du önskar 

någon annan plats så är vi öppen för förslag. Datainsamlingen kommer att ske genom att 

intervjun spelas in och därefter bearbetas materialet och presenteras vid Luleå tekniska 

universitet i samband med vår examen, där kommer även arbetet att publiceras. Insamlad data 

kommer att raderas efter godkänd examination. 

Arbetet kommer att finnas tillgängligt och gå att söka fram under denna länk, 

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html?advanced=true&showAdvanced=true , 

när det är godkänt. 

   

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare  

Med vänlig hälsning,  

 

Ellinor Berglund         Ida Eklund       

Leg. Sjuksköterska   Leg. Sjuksköterska 

elljos-7@student.ltu.se  idaekl-0@student.ltu.se   

070-688 08 96    070-382 88 31 

  

Handledare: Ann- Helen Sandvik 

Luleå tekniska universitet   

ann-helen.sandvik@ltu.se  

Telefon 0920-491000 (vx)  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Svarstalong   

  

Jag har tagit del av informationen om studiens upplägg och syfte och jag är medveten om att 

jag kan avbryta mitt deltagande när som helst under studiens gång utan att behöva uppge en 

anledning.  

  

 Jag vill gärna ha mer information om studien:   

 

JA    NEJ    

  

Jag önskar delta i studien:  

  

JA      NEJ     

 

 Namn:  ________________________________________ 

 

Telefonnummer: _________________________________ 

E-post:  ____________________________ 

  

  


