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Abstrakt 

Bakgrund: Centralisering av sjukvård har bidragit till färre antal akutmottagningar. 
Antalet ambulanstransporter har blivit fler och avstånden till sjukhus längre, vilket 
ställer höga krav på ambulanspersonalens kompetens. I glesbygd ställs 
ambulanspersonalen ofta inför utmaningar då för få resurser finns att tillgå. Syfte: att 
beskriva sjuksköterskors upplevelser av att prehospitalt vårda patienter med kritiska 
tillstånd i glesbygd. Metod: Nio legitimerade sjuksköterskor som arbetade på två olika 
ambulansstationer belägna i glesbygd i Norra Sverige intervjuades med 
semistrukturerade intervjuer. Den transkriberade texten analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys. Resultat: Analysen av intervjuerna resulterade i fem kategorier: Att 
långa avstånd förlänger vårdtiden, Att bristande resurser försvårar 
omhändertagandet, Att känna sig ensam och otillräcklig, Att trygghet i teamet stärker 
omvårdnaden av patienten, Att utbildning och utveckling bidrar till ökad trygghet. 
Sjuksköterskorna i ambulans i glesbygdstudien upplevde att det var påfrestande att stå 
ensam med stora och för patienten livsavgörande beslut. De upplevde att arbetet 
krävde mycket av dem som sjuksköterskor då de fick vårda patienter med kritiska 
tillstånd under en lång tid på grund av långa avstånd och samtidigt hade för få resurser 
att tillgå. Vidare upplevdes arbetet som utmanande och deltagarna beskrev att de alltid 
försökte lösa situationerna efter de förutsättningar som fanns. Ett väl fungerande 
samarbete med kollegor beskrevs vara viktigt. Sjuksköterskorna beskrev även att det 
var viktigt att ha en bred kompetens inom akutsjukvård. Slutsats: Prehospital vård i 
glesbygd och omhändertagande av patienter med kritiska tillstånd är utmanande. 
Sjuksköterskor bör besitta bred kompetens och utbildning inom akutsjukvård kan 
främja omvårdnaden i komplexa situationer. Utvecklingsområden har identifierats 
under studiens process och ytterligare forskning inom området är önskvärt för vidare 
kliniska implikationer.  

Nyckelord: Omvårdnad, ambulanssjukvård, prehospital vård, ambulans, glesbygd, 
sjuksköterskor, upplevelser, kritiska tillstånd, trauma 

Keywords: Nursing, prehospital emergency care, prehospital care, ambulance, rural areas, 
nurse, experiences, critical illness, trauma  
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Bakgrund 

Norra Sverige har stora landytor med många glesbygdsområden placerade långt från de större 

städerna vid kusten (Statistiska centralbyrån, 2017). Glesbygdsverket (Wänseth, Dahlgren, 

Jernström & Elg, 2006) har beräknat tillgängligheten till räddning för befolkningen genom att 

kartlägga landets räddnings- och ambulansstationer samt akutsjukhus, stor variation förekommer. 

Utmaningen i alla glest befolkade områden är att upprätthålla och tillhandahålla en jämlik vård 

med god beredskap trots befolkningsminskning.  

 

Sedan 1980-talet har ett mindre sjukhus i Sverige avvecklats årligen eller fått färre uppdrag. 

Minskat antal akutmottagningar leder ständigt till att antalet ambulanstransporter ökar och att 

resvägarna blir längre (Sveriges kommuner och landsting, 2009). Detta innebär att den 

genomsnittliga transporttiden i ambulans har ökat och det har inneburit ökade krav på den 

prehospitala vården under pågående transporter (Säfwenberg, 2008). Centraliseringstrenden av 

akutsjukvård bidrar med minskade resurser i avlägsna områden (Elmqvist, Brunt, Frilund & 

Ekebergh, 2010). Orkin, VanderBurgh, Ritchie, Curran och Beardy (2016) samt Nolan et al. 

(2017) belyser hur viktig tidsaspekten i samband med akut sjukdom och traumatiska skador kan 

vara. En ökad mortalitet beskrivs då avstånd och tid till och från olycksplatsen bidrar med 

komplikationer. I avlägsna områden belyses vikten av välfungerande prehospital sjukvård. Vidare 

beskriver Malekpour et al. (2017) att prehospital vård av patienter med kritiska tillstånd bör 

inriktas på att transportera patienten till rätt instans inom rätt tid. 

 

Glesbygdsvården bör inge trygghet och säkerhet i akut omhändertagande samt samhällsservice 

för befolkningen, detta med kompetensmässig möjlighet att bedrivas lokalt. För långsiktig och 

hållbar hälso- och sjukvård bör utvecklingsarbeten i glesbygden således prioriteras 

(Glesbygdsmedicinskt centrum, 2016). Wänseth et al. (2006) beskriver dock att i glesbygd och 

tätortsnära landsbygder kan 260 000 personer få vänta över 20 minuter på sjukvårdsinsats och 50 

000 personer kan få vänta över en halvtimme. I samband med långa avstånd till 

ambulansstationer och räddningstjänst har SOS alarm under senare år upplevt större 

glesbygdsproblematik gällande att nå ut i tid. Tillgång till sjukvård varierar stort mellan norra och 

södra Sverige såväl som mellan tätort och landsbygd. Flera studier (Jarman, Castillo, Carlini, 

Kodadek & Haider, 2016; Malekpour et al., 2017; Wisborg, Héylo & Siem, 2003) beskriver en 
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ökad mortalitet vid kritiska tillstånd för patienter i glesbygdsområden. Det är inte skadan eller 

sjukdomen i sig som är mer omfattande utan hinder i den geografiska lokalisationen som bidrar 

till ökad dödlighet.  

 

Termen ”kritiska tillstånd” används som benämning inom klinisk akutsjukvård när patienter 

uppvisar något av följande symtom: andningspåverkan, cirkulatorisk svikt, sänkt medvetandegrad 

eller påverkan på spinalkanalen (Karolinska universitetssjukhuset, 2013). Livshotande sjukdom 

benämns som sjukdomstillstånd där risken för dödlig utgång är överhängande (Karolinska 

Institutet, 2017). Trauma beskrivs som den vanligaste dödsorsaken hos unga vuxna i 

västerländska samhällen. Det initiala omhändertagandet är avgörande för traumapatienternas 

överlevnad (Wisborg et al., 2003). I glesbygdsområden kan avancerade omvårdnadsåtgärder 

krävas i stor utsträckning, då livsuppehållande åtgärder blir avgörande med långa avstånd till 

sjukhus (Smith & Conn, 2009). 

 

Prehospital akutsjukvård utövas i en komplicerad och utmanande kontext, långt ifrån medicinsk 

support och där ambulanspersonalen måste hantera en stor vidd av medicinska tillstånd hos 

patienter i alla åldrar (Andersson-Hagiwara, 2014). Varje dag kan inbringa nya utmaningar för 

personalen och arbetet kräver stresstålighet då en situation sällan liknar en annan. Krav ställs 

både på den som vårdar och på den som kör fordonet då arbetsuppgifterna erfordrar fokus och 

flexibilitet (Ahl et al., 2005). Vidare ställs höga krav på utryckningspersonal i glesbygd, då vägar 

kan vara dåliga, terrängen svårarbetad och resurserna få (Malekpour et al. 2017). I det mest akuta 

omhändertagandet är det ambulanspersonalens ansvar att bidra med trygghet i samband med 

medicinska åtgärder för att dämpa oro och ångest (Holmberg & Fagerberg, 2010).  

Doohan och Saveman (2015) belyser patienternas förväntningar i samband med akut 

omhändertagande. Personalens bemötande, omhändertagande och struktur påtalas som viktiga 

delar av arbetet. Det finns tillit och förhoppning om att ambulanspersonalen skall ordna snabba 

transporter, bistå med stöd och god vård på olycksplatsen. Elmqvist et al. (2010) menar att den 

personal som är först på plats i samband med olyckor kliver in i ett stort drama och ses som 

hjältar i sammanhanget, samtidigt som genuinitet och personlighet förväntas av dem. Holmberg, 

Forslund, Wahlberg och Fagerberg (2014) beskriver att patienter redan vid sirenernas ljud och 
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lampornas ljus kan känna en trygghetskänsla som det är upp till ambulanspersonalen att sedan 

förvalta och bibehålla oavsett situation. 

 

Höga krav ställs på sjuksköterskor i glesbygd då vård av patienter i alla åldrar och situationer 

förekommer långt från avancerade sjukvårdsinrättningar (Hendrickx, 2017). Övningsmoment och 

praktisk träning bidrar med ökad erfarenhet, vilket leder till mer avancerad vård på skadeplats 

och under transport (Smith & Conn, 2009). Utveckling av handlingsberedskap vid traumatiska 

skador bör prioriteras för att bibehålla hög kvalitet (Jarman et al.,2016). Utbildning inom 

områden som sällan påträffas i det dagliga arbetet blir viktigt för sjuksköterskan, dock begränsas 

möjligheten till detta av arbetsbelastning, ekonomi och personalbrist (Hendrickx, 2017). 

Prehospital personal i glesbygdsområden bör besitta bred expertis som kan vara svår att uppnå 

(Smith & Conn, 2009). 

 
Rational 
  
Arbetet i glesbygden är utmanande för alla vårdorganisationer - små akutsjukhus blir färre och 

centraliseringen bidrar med ökade avstånd till hälso- och sjukvård. Sjuksköterskan bär ett stort 

ansvar inom prehospital vård i glesbygd. Om patientens tillstånd är kritiskt ökar ansvaret för att 

kunna bidra med patientsäker och god vård. Med långa transporter från avlägsna platser går tid 

till spillo vilket är en faktor till ökad dödlighet. Under ambulansuppdrag kan sjuksköterskan stå 

ensam med svåra beslut som för patienten kan vara livsavgörande. Utbildning och kontinuerlig 

övning för ambulanspersonal bör prioriteras inom verksamheten för att öka och bibehålla 

kompetens vid akut omhändertagande. Erfarenhetsbaserad kunskap och individuell utveckling är 

viktigt för sjuksköterskor som är verksamma inom prehospital vård. Glesbygdens utsatthet och 

geografiska utmaningar ger sämre förutsättningar för jämlik vård till befolkningen. Hur 

sjuksköterskor upplever det dagliga arbetet kan ge värdefull insyn i verksamheten, tydliggöra 

brister och utvecklingsområden. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att prehospitalt vårda patienter 

med kritiska tillstånd i glesbygd. 
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Metod 

Design 

En kvalitativ ansats valdes i denna studie för att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att 

prehospitalt vårda patienter med kritiska tillstånd i glesbygd. Deltagarnas subjektiva berättelser 

ansågs kunna bidra med djup och erfarenhetsbaserad kunskap. Polit och Beck (2016) beskriver 

att den kvalitativa inriktningen försöker fånga deltagarens erfarenhet och vidare förstå hur 

deltagaren upplever och formar sin egen omgivning.  

 

Urval och Procedur 

Nio sjuksköterskor från två ambulansstationer i glesbygd i två olika län i norra Sverige, deltog i 

studien. Av dessa nio deltagare var fem kvinnor och fyra män, tre hade vidareutbildning inom 

akutsjukvård (en med ambulansspecialistutbildning och två med intensivvårdsutbildning) och 

resterande deltagare var grundutbildade sjuksköterskor. Inklusionskriterier för studien 

innefattade: att vara legitimerad sjuksköterska, att vara verksam i ambulanssjukvården i glesbygd 

samt att ha minst fem års erfarenhet av att arbeta prehospitalt i glesbygd. 

 

Vi använde oss av ändamålsenligt urval, då vi valde ut två ambulansstationer i glesbygd, detta 

efter kännedom om att personalen kunde bidra med upplevelser och erfarenhet som kunde svara 

till studiens syfte. Polit & Beck (2016) beskriver att ändamålsenligt urval är välanvänt inom 

kvalitativ forskning då deltagare väljs ut efter sina specifika erfarenheter och kunskaper inom 

forskningsområdet.  

 

Verksamhetscheferna på de båda ambulansstationerna tillfrågades om godkännande för studiens 

genomförande inom deras verksamhet genom personlig kontakt och ett utskickat 

informationsbrev. Efter godkännande från cheferna delades informationsbrev ut till 

ambulanspersonal. Totalt lämnades sex till tio informationsbrev med tillhörande svarstalong på 

respektive ambulansstation. De som uppfyllde inklusionskriterierna och som ville delta i studien 

fick sedan anmäla sitt intresse genom att skicka en bifogad svarsblankett till oss, varefter de 

kontaktades för överenskommelse om tid och plats för intervju. Ytterligare information om 

studien delgavs deltagare vid intervjutillfället vilket enligt Kvale och Brinkman (2014) 

underlättar deltagarnas beslut om medverkan i studier. 
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Kontext 

Ambulansstationerna som inkluderades i studien var belägna långt från större 

sjukvårdsinrättningar. En station hade 5-7 mil till sjukhus och den andra stationen hade 10-20 mil 

till sjukhus beroende på patienters tillstånd. Transportavstånd kunde variera, ingen kommun eller 

länsgräns avgränsade upptagningsområdet. Året 2017 hade de båda stationerna 3,62 larm/dygn 

respektive 1,53 larm/dygn. Personalgrupperna var små, med 6-10 anställda på vardera station.  

Stationerna var placerade inom hälsocentralens eller sjukstugans lokaler och de anställda arbetade 

i primärvård och/eller inom slutenvård mellan ambulansuppdragen. En av stationerna hade ett 

ansvarområde inkluderande kommunuppdrag på kvällar och helger vilket år 2017 uppgick till 73 

hembesök. I enlighet med Holloway och Wheeler (2010) har kontexten beskrivits för att ge 

läsaren en fördjupad förståelse av studiens miljö och sammanhang. 

 

Datainsamling 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer valdes som metod för datainsamling. Valet av metod 

gjordes för att uppnå öppenhet och flexibilitet inför ämnet, vilket gav intervjupersonerna stort 

utrymme till eget tänkande och kontroll över berättelsen. Frågeguide utformades för att bibehålla 

struktur genom intervjuerna samt för att kunna bibehålla likartat innehåll i alla intervjuer. 

Frågorna formulerades på ett enkelt sätt, med följdfrågor för mer utvecklade svar (bilaga). 

Semistrukturerade intervjuer beskrivs som väl utformade för kvalitativ forskning då deltagare kan 

delge sina erfarenheter (Holloway & Wheeler, 2010). Inför intervjuerna utfördes en pilotintervju 

för att kontrollera frågornas struktur, om de kunde uppfattas svårformulerade. Efter pilotintervjun 

uteslöts en fråga från frågeguiden. Anteckningar fördes i frågeguiden vid intervjutillfällena. Plats 

för intervjuerna valdes av deltagarna och varierade mellan arbetsplatserna och det egna hemmet 

beroende på deltagarnas vilja. Polit och Beck (2016) menar att miljön har ett stort inflytande på 

deltagaren och hävdar att det är viktigt med trygg omgivning utan störningsmoment. Alla 

intervjuer spelades in med ljudinspelare för en noggrann dokumentation och för att så långt det 

var möjligt säkra tillförlitligheten i analysen. Varje intervju tog mellan 35 – 45 minuter.  
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Dataanalys  

Kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats enligt Graneheim och Lundman (2004) valdes 

som analysmetod. Denna metod är väl beprövad för analys av kvalitativ forskning. Efter 

ljudinspelningarna transkriberades de nio intervjuerna ordagrant till texter för att kunna 

analyseras. I det begynnande analysarbetet lästes texterna i sin helhet upprepade gånger av båda 

författarna var för sig. Därefter valdes stycken ur texterna som svarade mot syftet, 361 

meningsbärande enheter extraherades. En kondensering utfördes i fyra steg för att finna kärnan i 

texten och för att utesluta ovidkommande material samt göra analysen mer lätthanterlig. De 

kondenserade meningsbärande enheterna formades till koder som beskrev dess meningsbärande 

innehåll i korthet. Koderna sorterades efter likheter till 17 subkategorier. Dessa genomarbetades 

för att uppnå renodlad data, vilket innebar att koderna ej passade in i flera kategorier. Vidare 

kategoriserades dessa i flera steg, vilka slutligen resulterade i fem kategorier som svarade mot 

syftet. Vid analysen värnade vi om att återgå till originalkällan för att bekräfta textens innebörd.  

 

Etiska överväganden 

Inför studien diskuterades nyttan med undersökningen; forskningens möjliga resultat. Detta 

innefattade deltagarna i studien och även den stora populationen. Vi ansåg att nyttan vägde tyngre 

än riskerna då studiens resultat kunde leda till en mer patientsäker vård och 

verksamhetsutveckling inom prehospital vård i glesbygd. Tänkbara negativa konsekvenser för 

deltagarna identifierades som känslor av skuld och skam samt stressfulla situationer i samband 

med intervjuerna. Korta pauser under intervjuerna kunde erbjudas och möjligheten att avbryta 

deltagandet förtydligades inför intervjun. Vår studie granskades och godkändes av lärare vid 

Luleå Tekniska universitet via en etikansökan inför utförandet. Kvale och Brinkman (2014) 

beskriver vikten av etik i samband med intervjustudier som berör människor samt skyldigheter att 

pröva studien inför en etikprövningsnämnd innan påbörjad datainsamling. 

 

Verksamhetscheferna och personalen på ambulansstationerna informerades både muntligt och 

skriftligt om studien. Våra kontaktuppgifter framkom i informationsbreven tillsammans med 

uppmaning om att kontakta oss vid eventuella frågor inför medgivande till deltagande i 

intervjustudien. Deltagandet var frivilligt och verksamhetschef eller personal kunde när som helst 

under processen välja att avbryta deltagandet. Kvale och Brinkman (2014) beskriver att det är 
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forskarens uppgift att tydligt redogöra för deltagarens rätt till att avbryta deltagande och vidare 

vad informerat samtycke står för.  

 

För att upprätthålla konfidentialitet gentemot deltagarna i intervjustudien strukturerades en plan 

över hur uppgifter skulle förvaras. Enbart vi som utförde studien erhöll rätten att ta del av 

personuppgifter och kontaktuppgifter. Alla uppgifter som kunde leda till igenkänning av 

studiedeltagare censurerades inför utomstående personer. I studien benämns inga ortsnamn och 

de enda som haft tillgång till intervjuinspelningarna och transkriberingarna är vi som 

sammanställt resultatet. Handledaren fick tillgång till avidentifierat material. Data förvaras 

otillgängligt för utomstående och kommer att raderades efter godkännande av arbetet. Vidare 

diskuterades forskarens etiska roll och upprätthållande av kvalitet i det slutgiltiga resultatet. 

Transkriberingarna bibehölls exakta enligt deltagarnas muntliga redogörelser och i samband med 

analysarbetet eftersträvades sanningsenligt resultat. När oklarheter uppstod gällande uttalanden 

och svar kontaktades deltagare på nytt för att säkerställa att förståelsen överensstämde med vad 

deltagaren menat, detta för att säkra och verifiera kunskapen. I enlighet med Kvale och Brinkman 

(2014) diskuterades etiska aspekter genom hela studiens gång, från planeringsbordet till 

publicering av resultat. Detta innefattade att hela tiden föra en etisk dialog författarna mellan och 

att värna om deltagarnas integritet.  

 

Resultat 
Analysen resulterade i fem kategorier vilka finns sammanställda i tabell 1(översikt över 

kategorier). Nedan presenteras kategorier i text, vilka exemplifieras med citat från intervjuerna.  

Tabell 1. Översikt över kategorier 

Kategorier (n=5) 
 
Att långa avstånd förlänger vårdtiden  
Att bristande resurser försvårar omhändertagandet 

Att känna sig ensam och otillräcklig 

Att trygghet i teamet stärker omvårdnaden av patienten 

Att utbildning och utveckling bidrar till ökad trygghet 
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Att långa avstånd förlänger vårdtiden 
 
Deltagarna beskrev att de långa avstånden i glesbygden försvårade arbetet i samband med larm 

om patienter med kritiska tillstånd. Ibland var det lång framkörningstid innan dem över huvud 

taget kom fram till patienterna och dessutom var det långa avstånd till sjukhus samt till fler 

resurser.  

Alltså glesbygd det handlar ju också om hur långt det är, ibland kan du köra en halvtimme innan 
du kommer till en kritiskt sjuk patient å sen har du kanske en timme eller ännu mer till sjukhus 
åsså har du platstid - tiden blir ju kritisk när dom är verkligt svårt sjuka, redan när du får 
larmet är det ju kritiskt. 

Deltagarna beskrev att de kunde haft ett helt annat scenario om avståndet till sjukhus hade varit 

kortare. Långa transporter gav lång vårdtid och vård av patienter med kritiska tillstånd upplevdes 

ställa högre krav på dem som sjuksköterskor. Sjuksköterskorna betonade vikten av kontinuerliga 

utvärderingar av patientens tillstånd och beskrev att de inte kunde slappna av trots att de 

genomförde behandlingar. Det beskrevs att det ställdes höga krav på deras medicinska kunnande.  

Egentligen varför allt det här är så himla svårt det är ju för att det är så långa avstånd, alltså 
det är ju inte bara 10 minuter till sjukhus för 10 minuter klarar vi ju ofta då kan du ju sitta och 
hålla fria luftvägar i 10 minuter och inte behöva göra någonting annat, men 40-50 minuter eller 
kanske en timme och 10 minuter som det kanske kan ta ibland. Du kan inte bara fastna där, utan 
du måste ju komma vidare och det är ju för att det är långt. 

Deltagarna beskrev att de måste kunna läsa av patientens tillstånd och skyndsamt komma till 

beslut. De upplevde att de ibland behövde stanna och stabilisera patienten lite längre innan 

avtransport då de hade långa avstånd till sjukhus. På väg ut till patienten kunde deltagarna 

kontakta SOS för att fråga om tillräckligt antal resurser var utlarmade för att spara tid. De långa 

avstånden beskrevs ge sämre förutsättningar för patienter, i de fall där mer avancerad vård hade 

krävts omgående.  

Man kan it alla gånger heller om man åker ut till en patient åsså visar det sig att patienten är 
sjuk, jättesjuk… så måste du ju ändå på något sätt kunna komma fram till ett beslut att nu ska vi 
åka för det hjälper ju it å bara hålla på å stabilisera patienten hemma hur länge som helst då 
har du ju ändå okört och oåkt i kanske 40 minuter innan du når en läkare.  

Vidare upplevde deltagarna att vården kring patienter med kritiska tillstånd krävde 

handlingsberedskap. De upplevde att längre framkörningstid kunde bidra till att de planerade mer 
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inför mötet med patienten och på så vis kunde komma mer förberedda vilket kändes bra. 

Flexibilitet beskrevs som en värdefull egenskap och deltagarna beskrev att det var viktigt att inte 

låsa sig vid ett behandlingsbeslut. Det upplevdes av sjuksköterskorna att enkelt A-E tänk kunde 

vara en bra strategi. Vidare upplevde deltagarna att yttre faktorer som klimat och terräng kunde 

göra omhändertagandet mer brådskande, då förutsättningarna för vård av patienter med kritiska 

tillstånd försämrades.  

Att tänka scenarion tror jag är bra, att det finns ju vissa saker som man tänker att det här är det 
absolut värsta, det här vill jag absolut aldrig vara med om och att tänka det här scenariot 
framför sig i sitt eget huvud. 

Hon hade tunna, tunna kläder det var - 22-23 grader, det blåste så köldfaktorn var ju enorm å 
där har dom redan suttit över en timme så man förstår ju att det här blir ju svårt, å då vi fick 
loss hon å in i bilen så gick hon ju it sticka någonstans hon var vaken och man står å överväger 
en massa saker; ska jag hålla henne vaken… förstår du det blir ofantligt svårt, åsså börjar tiden 
rinna ut. 

Att bristande resurser försvårar omhändertagandet   
 
Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde att resurserna var för få vid omhändertagandet av 

patienter med kritiska tillstånd. Dessa vårdsituationer beskrevs vara mer krävande för att de 

behövde göra flera saker samtidigt och att de i sådana lägen skulle ha önskat att de hade fler 

händer att tillgå. Detta kunde till exempel vara när de larmades ut på skadeplats med flera 

skadade, då de trots fler ambulanser upplevde att de inte räckte till. 

Jag vet vad våra behandlingsriktlinjer tillåter att vi gör, men ändå så blir ju istället då 
resursbristen - att hade vi kanske lite mer så skulle vi kunna göra mera. 

Här kan vi bli larmade till en bussolycka åsså är du enda ambulansen på plats och det tar en 
timme innan nästa kan komma.  

Sjuksköterskorna beskrev att det var svårt att prioritera när resurserna var få och att det ställde 

stora krav på dem. Det var särskilt svårt att prioritera som ny i arbetet. Vidare upplevdes 

svårigheter att upprätthålla alla kriterier och följa koncept då de inte var upprättade för 

glesbygden. Omhändertagandet av patienter med kritiska tillstånd prioriterades framför 

radiokommunikation och prehospital sjukvårdsledning. 
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Det var sex skadade varav en dog på plats och där frångick vi ju lite det här med PS-konceptet, 
att vi skulle stå kvar på plats tills andra bilen kom på plats då och det gjorde vi ju medvetet just 
för att det var kallt ute och patienterna kunde ju inte ligga nerkylda, det var ju höftfrakturer och 
öppen fotfraktur och lårbensfrakturer och så vidare som ju kan blöda rätt mycket och det gynnar 
ju inte dom som ligger på kallt underlag. Vi fick en viss kritik för det efteråt samtidigt som vi fick 
beröm från annat håll men personligen tyckte jag att vi löste det bättre på det viset. 

Möte efter vägen av annan ambulansresurs kunde begäras enligt deltagarna, dock fanns ingen 

säkerhet i att det skulle resultera i extra resurser. När möte erbjöds sent under transporten 

upplevde sjuksköterskorna att behovet av assistans inte alltid kvarstod. Sjuksköterskorna önskade 

ibland att de skulle få med sig en extraresurs från hälsocentralen vid larm till patienter med 

misstänkta kritiska tillstånd. Vidare beskrevs att sjukvårdsgrupper kunde vara ett stöd i samband 

med större händelser men också i de situationer där ambulansen ej fanns tillgänglig i närområdet. 

Deltagarna upplevde att det fanns ett gott samarbete med sjukstugans personal, vilket kunde 

underlätta i akuta situationer. Det fanns möjlighet att åka dit för att stabilisera patienter inför 

vidare avfärd samt för att få stöd vid svåra beslut.  

 

Fastän det inte alltid betyder att vi har doktor på plats alltså vilket ju försvårar dom gångerna 
givetvis men vi har ju fler händer här (på sjukstugan) då att kunna nyttja. 

Vidare upplevde deltagarna att råd och behandlingsstrategier kunde delges av läkare för god vård 

vid särskilt kritiska tillstånd hos patienterna. Telefonkontakt med specialistläkare kunde ibland 

upplevas tillräckligt, då detta kunde göra intransporten lättare att hantera. Sjuksköterskorna 

beskrev att de upplevde att stöd från läkare var viktigt och att de kunde känna att de gjort det rätta 

för patienten. Deltagarna beskrev önskemål om akutinriktade läkare som jour för 

ambulansverksamheten i glesbygden samt upplevde att primärvårdsjourer och stafettläkare inte 

alltid besatt rätt kompetens för uppdraget.  

Står jag i en situation där jag känner att ja vill dubbelkolla, att ringa dom vägar man har, om 
det är in till en sjuksköterska inne på sjukhuset eller ledningsläkare eller vad det nu kan vara, 
men tillåta det och erkänna både för mig själv och för dom andra att du har en situation där jag 
inte har haft tillräckligt mycket på fötterna och då ringer jag hellre en gång för mycket för det är 
ingen svaghet utan ger dig bara mer kött på benen framöver. 

Vissa jourläkare som jag har haft har varit jättebra och ringt efter vägen; hur går det? Och hur 
ser det ut? Så man har som en dialog hela tiden. 
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Deltagarna upplevde ambulanshelikoptern som värdefull, den kunde bidra med narkosläkare på 

plats, att få hjälp med transport från otillgänglig terräng och att känna stöd i omhändertagandet 

kring patienter med kritiska tillstånd. Vidare upplevde deltagarna att tillgänglighet till helikopter 

var oberäknelig, då resursen ansågs väderberoende och inte alltid kunde flyga. Sjuksköterskorna 

beskrev att helikopterns personalresurser i dessa fall skulle kunna nyttjas på ett bättre sätt.   
 

Vi hade en man som föll ihop på ett kalhygge… där det var väldigt oklart vad det handlade om 
och när vi bar bår, jag vet inte hur långt det var, kan inte uppskatta de men vi bar långt och 
helikoptern hjälpte ju oss då och landade ju på det här kalhygget och tog patienten vilket ju 
underlättade mycket. 
 
Dom gångerna så kan man ju sakna att man inte kan sätta de här resurserna i en bil och möta 
oss för jag menar, för oss så är det ju av stor vinning om jag visste att jag får hjälp halvvägs. 

Deltagarna beskrev att det inte enbart var bristen på vårdresurser som försvårade situationer utan 

också att det var svårare att få hjälp av andra resurser. Vid hotfulla situationer eller riskfylld 

omgivning önskade de att de haft mer stöd från polis och räddningstjänst. De upplevde att det var 

utmanande att tvingas stå och vänta in övriga resurser och inte ha tillgång till den patient som var 

sjuk eller skadad med påföljd att de inte kunde påbörja sin bedömning. Deltagarna upplevde ändå 

att räddningstjänsten ibland kunde nyttjas som resurs när patienters tillstånd var kritiska, då 

antalet sjuka/skadade kunde vara mångtaligt och då ambulansresurserna var för få.  

Jag har fortfarande att ja jag ska ju ta hand om en skadad eller sjuk person men jag kanske inte 
får tillträde till miljön, jag kan inte själv bilda mig uppfattningen och det är ju också en sån här 
utmaning. 
 
Då använder vi oss av räddningstjänsten oftast, dom är ju jättebra. Ja oftast så får dom köra när 
vi har kritiska patienter så att vi kan vara en till bak då går det ju att lösa. 
 
… i glesbygden där vi vet att vi kan hamna på tvåbilslarm (som ensam ambulansresurs), alltså 
det är ju att man har ett samarbete gentemot räddningstjänst och att vi nånstans outtalat 
använder oss av varann. 

 
Deltagarna upplevde att de på ett bra sätt kunde lösa de flesta situationer tillsammans med 

kollegor. Vid svåra situationer ansåg deltagarna att de hade löst resursbrister och övriga 

utmaningar efter bästa förmåga med strategiska val och med stöd från omgivningen. Vidare 

upplevde deltagarna tillfredställelse när de visste att alla resurser som fanns att tillgå hade 

brukats. 
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…fram tills vi hade fler ambulanser eller helikopter på plats så var det ju civila och vår egen 

personal (från sjukstugan) som gick in och löste det och även doktorer som vi då kunde ringa in 

som var icke i tjänst så där tycker jag ju att alla gjorde det bästa man kunde av den situationen. 

Att känna sig ensam och otillräcklig 

Sjuksköterskor beskrev att arbeta i glesbygd med långa avstånd och det faktum att de oftast inte 

hade några andra ambulansresurser att tillgå inom rimlig tid gjorde att de upplevde ensamhet. Att 

inte få stöd av den kollega som de jobbade tillsammans med eller att arbeta med en 

ambulanssjukvårdare ökade känslan av ensamhet. Att besitta den högsta kompetensen och att inte 

ha någon att diskutera och dela det medicinska ansvaret med beskrevs som tungt. 

Vi är två i bilen, vi är bara en som kommer att kunna vårda patienten. Å det är ju här man kan 
känna sig, när patienten är verkligen kritiskt sjuk, då kan man när det är så här långt känna sig 
jävligt ensam. 

Om en sitter bak och den andra kör det kan ju vara ett problem ibland… och när man är med 
ambulanssjukvårdare då kan man känna ännu mer…då är man ju ensam om kunskap å då kan 
man känna sig ännu mer ensam. 

Deltagarna beskrev att de kände sig utlämnade. De menade att det var skillnad att vara på ett 

sjukhus mot att vara inom ambulanssjukvården där de inte hade fysiskt stöd från doktorer eller 

särskilda team. I situationer där läkare kontaktades via telefon beskrev de det som svårt då det 

ställdes stora krav på dem som sjuksköterskor att förmedla vad de såg och vilka fynd de hade 

hittat. Det kunde också vara svårt att bestämma när patienter hade vårdats färdigt, när det inte 

fanns några fler behandlingar att ge. Oavsett situation räknade de inte med att det skulle finnas 

någon att fråga, utan var inställda på att vara ensamma vilket gjorde att de upplevde en sorts 

acceptans i tillvaron.  

…ett lungödem som fått en hjärtinfarkt och han svarade inte på någon behandling, vi var inte i 
samhället, kväll och vi var ambulansen som for in på sjukan med han och han dog ju där… det 
är väl sådana gånger man inte riktigt vet hur man ska göra om man ska fortsätta eller inte. 

Här kan man ju stå ensam i 30-60 minuter innan man har någon förstärkning men man vänjer 
sig och så som sagt det känns ju inte långt till sjukhus längre. 
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Sjuksköterskor beskrev att de även upplevde en känsla av otillräcklighet när de exempelvis hade 

patienter som de var tvungna att hålla fria luftvägar på. Det beskrevs vara mentalt påfrestande att 

fastna vid luftvägen och därför inte kunna komma vidare i omhändertagandet enligt A-E. Många 

gånger hade de önskat att de skulle ha kunnat göra mer för patienterna.  

Åsså börjar tiden rinna ut å man ser att jag kommer it å hinna till (sjukhus 1) så vi ringer 
(sjukhus 2) och säger vi måste få hjälp, åsså när vi åker in i ambulansgaraget då dör hon å då 
dör ju barnet också det är en sån gång man känner sig otillräcklig å bannar sig själv att man 
inte kunde göra mer. 

Åsså kommer du kanske bara till A och B du kommer knappt ens till C för att du har it kontroll 
på dom här sakerna å det är ju mentalt påfrestande. Nog kan det ju vara fysiskt jobbigt men det 
är ändå it det som är grejen utan det är ju det mentala. 

Att trygghet i teamet stärker omvårdnaden av patienten 

Sjuksköterskor beskrev att kollegorna var viktiga och att de värdesatte en öppen kommunikation 

sinsemellan. Samarbete i akuta lägen beskrevs vara avgörande och trygghet i teamet behövdes. 

Det framkom också att kollegorna arbetade tätt i små grupper och var beroende av att upprätthålla 

god stämning i gruppen. Vidare upplevde deltagarna att det var viktigt att kunna förlita sig på 

arbetskamraterna och deras kunskap. Att känna till arbetskamraternas styrkor och svagheter 

kunde bidra med att det var lättare att komplettera varandra. Deltagarna upplevde att det var 

viktigt att våga visa sina svagheter och att våga be om hjälp när situationen krävde det. När 

vården innefattade patienter med kritiska tillstånd kunde deltagarna uppleva att kommunikationen 

var extra viktig.  

 
Då blir det väldigt besvärligt och det blir en svag länk och det märker ju kollegan av väldigt, för 
det är så pass mycket man ska lära sig inom ambulanssjukvården så jag tycker man ska ha 
något års erfarenhet. 
 
Jag vågar ställa mig liten och säga att just nu drar jag blankt, vad är det jag inte tänker? Vad 
kan vi tänka härnäst och att det ju inte handlar om att jag är sämre… 

 
Vi ställer upp för varandra, vi ringer ju inte ofta och behöver hjälp av varandra när vi är lediga 
och sådär, men när man väl blir utringd så vet man ju att den som ringer vill verkligen ha hjälp, 
man vet att det aldrig är i onödan utan att det är alltid bara när det verkligen behövs. 
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Att utbildning och utveckling bidrar till ökad trygghet  
 
Sjuksköterskor beskrev att utbildningar inom till exempel akutsjukvård minimerade eventuella fel 

i omhändertagandet, vilket gav en känsla av trygghet och gav förutsättningar för att alla skulle 

kunna arbeta på liknande sätt. De hade fått tillgång till standardiserade konceptutbildningar som 

exempelvis PHTLS (prehospital trauma life support), AMLS (advanced medical life support), PS 

(prehospital sjukvårdsledning) och genomgång av A-HLR (avancerad hjärt- och lungräddning). 

 
 Vi får ju gå dom här kurserna PHTLS, dom är ju kontinuerligt återkommande och det är ju ett 
sätt att hjälpa en att fatta rätt beslut vid svårt sjuka/kritiskt sjuka patienter traumapatienter så 
det är ju ett bra verktyg. 

Sjuksköterskorna beskrev att prehospitalt arbete i glesbygd medförde ökat ansvar. De menade att 

de måste kunna ta medicinska beslut om behandling och åtgärder i pressade situationer. Vidare 

beskrev de att varje individ hade ett eget ansvar att se till att de hade de kunskaper som krävdes 

för att kunna vårda patienter med kritiska tillstånd. Deltagarna beskrev hospitering inom andra 

verksamheter som fördelaktigt för att öka sin kompetens och därmed stärka rollen som 

sjuksköterska. Vidareutbildning beskrevs av deltagarna som rollstärkande och som en investering 

i sig själv. Det upplevdes viktigt att sjuksköterskan hade en bredd i akutsjukvård oavsett om hen 

gått vidareutbildning eller inte.  

Det finns ju inget värre än att vara osäker på hur du ska göra man vill ju verkligen känna att det 
här kan jag, jag gör mitt bästa så jag inte hamnar ute på kritiskt skadade patienter eller svåra 
sjukdomsfall, då vill jag ju veta att det här kan jag. 

Men sen så är ju allting annat i form av att vara på operation och hålla fria luftvägar och det är 
ju nyttiga saker som vi gör alldeles för sällan… jag har varit där en eller två gånger under mina 
14 år. 

Det finns ju jättemycket som man är hjälpt av, jag tycker att du ska ha en vidareutbildning som 
sjuksköterska, om de då är ambulans, IVA eller anestesi spelar mindre roll, dom är ganska lika 
men att du har ett brett kunnande på alla möjliga akuta tillstånd. 

Vård av patienter med kritiska tillstånd tillhörde sällanhändelser, vilket gav liten erfarenhet. 

Deltagarna beskrev att övning gav färdigheter i arbetet, men att de önskade att de kunde öva mer 

scenarion på stationerna för att upprätthålla rätt kompetens i arbetsgruppen. Vidare beskrev 

sjuksköterskorna att de hade önskat att de fick träffa kollegor från andra stationer i större 
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utsträckning för att utbyta erfarenheter. De kunde möta personal från närliggande stationer i fält, 

därför kunde det underlätta om de kände till varandra. Deltagarna beskrev vikten av att 

stationerna i samma län skulle ha samma utrustning i bilarna och i den möjligast mån samma 

förutsättningar för omhändertagandet av patienter med kritiska tillstånd. 

Tränar man i den lilla olyckan, då kanske då klarar man det bättre om man hamnar i en större 
olycka. 
 
 

Sjuksköterskorna upplevde att engagerade läkare kunde göra skillnad i ambulanssjukvården. Det 

kunde handla om att läkare på hälsocentral/sjukstuga hade visat engagemang genom att vilja 

utbilda personalen. Deltagare talade då om att kunna utvecklas i sina egna bedömningar vilket var 

värdefullt.  

 

Vi har ju haft fasta läkare (på sjukstugan) som varit väldigt drivande och lärt oss otroligt mycket 
och tagit med oss; ja men nu har jag en som... dom här lungorna låter inte bra kom får du 
lyssna. Vad hör du och sen så har läkaren beskrivit vad man egentligen hör. Så det är otroligt 
bra! 

 

Körutbildning upplevdes vara viktigt för deltagarna. I körutbildningen har det arbetats med 

mentalitet och medvetenhet i körningen vilket kan bidra med säkrare transport och då också 

säkrare vård. Deltagarna upplevde att högt prioriterade uppdrag gav en ökad riskfaktor i 

körningen och därmed ställde ökade krav på den som körde. 

 
Visst det gör stor skillnad vad jag som vårdare gör och för patienten så har ju det en stor vikt 
men det är klart jag är ju faktiskt beroende eller vi, jag och patienten är ju helt beroende av min 
kollega som kör oss. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

kritiska tillstånd i glesbygd. I Resultatet framkom fem kategorier; att långa avstånd förlänger 

vårdtiden, att bristande resurser försvårar omhändertagandet, att känna sig ensam och 
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otillräcklig, att trygghet i teamet stärker omvårdnaden av patienten, att utbildning och utveckling 

bidrar till ökad trygghet.  

Resultatet visar att det förkommer stora utmaningar inom prehospital verksamhet och arbetet med 

patienter med kritiska tillstånd bidrar med att sjuksköterskorna i ambulans får ta ett omfattande 

ansvar. Gunnarsson et al. (2007) har gjort en kartläggning över ambulansverksamhet i 

glesbygdsbefolkade områden samt vilka resurser som finns att tillgå och hur detta påverkar 

vården. Det framkommer att ambulanspersonal stöter på utmaningar i arbetet relaterat till 

geografiska svårigheter. Beillon, Suserud, Karlberg och Herlitz (2009) framhäver i sin studie att 

patienter i glesbygd ofta lider av ett allvarlig sjukdomstillstånd eller har ådragit sig kritiska 

tillstånd då de larmar ambulans. Vidare bidrar detta med ökat omhändertagande av patienterna, 

både medicinskt och omvårdnadsmässigt. Ambulanspersonal i glesbygdbefolkade områden 

behöver vara förberedda på specifika utmaningar som långa transporter medför. 

I resultatet framkom att tiden och avstånden var avgörande för hur sjuksköterskorna upplevde 

vården av patienter med kritiska tillstånd. Med lång vårdtid fanns möjlighet till omfattande 

behandling och utvärdering under transporten samtidigt som dessa situationer bidrog med känsla 

av utsatthet. Tidsbesparande åtgärder och snabba initiala bedömningar ansågs åtråvärt för att ge 

patienten bättre förutsättningar. Abelsson och Lindwall (2017) beskriver 

ambulanssjuksköterskans agerande som avgörande för hur patienten uppfattar vården. 

Omvårdnad skall grundas på värdighet, trygghet och kunskap. Sjuksköterskan möter patienter i 

oförutsägbara kontexter och komplexa sammanhang och skall alltid kunna bedriva vård som 

gynnar patienten. Detta i samband med korrekt medicinsk bedömning och behandling vilket kan 

ställa höga krav på sjuksköterskor i prehospital verksamhet. I vårt resultat framkom att långa 

avstånd och långa vårdtider kunde inge en känsla av att vilja göra mer för patienterna. 

Sjuksköterskorna var måna om att göra sitt bästa och kunde efter en tid i verksamheten i glesbygd 

känna en acceptans i utsattheten. Dharap, Kamath och Kumar (2017) samt Newgard et al. (2010) 

anser att lång vårdtid utanför sjukhus inte är direkt associerad med sämre förutsättningar för 

traumapatienter. Vidare anses detta tankesätt förlegat, då studier som hävdat att sammanhanget 

mellan ökad vårdtid prehospitalt och ökad mortalitet är givet, ofta är tagna ur krigssammanhang. 

Detta kan inte liknas med de traumahändelser som till vardags når ambulansverksamheten. 

Sambanden är mer komplexa och innefattar patientens ursprungliga förutsättningar, traumat i sig 
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samt skadan som uppstått. Sammanfattningsvis konstateras att tiden i sig är inte den största 

faktorn för dödlighet prehospitalt utan skadan som patienten ådragit sig har större inverkan. 

Kleber et al. (2013) förespråkar stabilisering av patienter på olycksplatsen även om tiden till 

sjukvårdsinrättning överstiger en timma. De menar att tiden i sig som enskild aspekt inte har en 

avgörande roll för svårt skadade patienter. De ger förslag på att tänka i ”golden period” framför 

”golden hour”. Dock har denna studie fokuserat på att undersöka första timmen efter 

skadeögonblicket och endast några minuter därefter. I vår studies resultat framkommer att 

vårdtiden ofta är betydligt längre än en timma och att det är därför det anses utmanande. 

Sandman & Nordmark (2006) belyser etiska dilemman i samband med prioriteringar av patienter 

och att prehospital personal många gånger kan tvingas fatta avgörande beslut samt ibland övergå 

sin kompetens för att agera i livsavgörande situationer. Om vi ser till detta uttalande kan det väl 

diskuteras om inte tiden i sig ändå har en avgörande roll för sjuksköterskans upplevelse i 

samband med vård av patienter med kritiska tillstånd.  

I vår studies resultat framkommer upplevelser av begränsningar i omhändertagandet av kritiska 

patienter då det oftast finns för få resurser, ibland bristfälligt stöd från läkare och få 

traumaspecialiserade vårdinstitutioner som mottagande enhet. Vidare framkom i vår studie att 

terräng och klimat ytterligare utmanade omhändertagandet av patienter med kritiska tillstånd och 

var en bidragande faktor till att vårdtiderna totalt sett kunde vara längre. Aftyka, Rybojad och 

Rudnicka-Drozak (2014) och Gunnarsson et al. (2007) beskriver att dessa utmaningar kan 

bidraga med förlängd ankomsttid till patienten, då ambulanserna i glesbygd täcker stora områden, 

utsätts för dåliga vägar och utmanande väder. Gunnarsson et al. (2007) beskriver vidare 

svårigheter med att nå ut till patienter i glesbygdsområden då ambulansverksamheten är 

uppbyggd olika i hela Sverige. I de mest glesbygdsbefolkade områdena finns möjlighet till 

ambulanstransport men kan då innefatta andra förutsättningar för patienterna. Aftyka et al. (2014) 

menar även att avstånden i glesbygd ofta bidrar med att ambulanspersonalen tar extra tid på sig 

för att förbereda patienten på plats inför en lång transport, vilket kan betyda att begreppet ”stay 

and play” många gånger kan beskriva vårdsituationerna i glesbygd mer korrekt än ”load and go”. 

Detta med säkerhet som grundtanke, då det kan innefatta att stabilisera, imobilisera och förbereda 

intravenösa infarter för en säkrare transport. I vårt resultat beskrivs sjuksköterskornas upplevelse 

i likhet med det Aftyka et al. (2014) skriver om längre förberedelsefaser. Det kunde innefatta att 

använda sjukstugan som en plats för att stabilisera patienter inför vidare avfärd till sjukhus, eller 
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som en resurs då extra händer krävdes i samband med omvårdnaden. I vårt resultat belystes dock 

att planering, initial bedömning, medicinska beslut och prioritering skulle ske snabbt för att inte 

ytterligare fördröja transport in till sjukhus. I de patientfall då tiden var viktig kunde flera 

omfattande omvårdnadsåtgärder utföras under transporten i ambulansen.  

I resultatet visade det sig att ambulanshelikoptern många gånger upplevdes som en falsk trygghet 

för ambulanspersonalen. När ambulanshelikoptern ansågs behövas kunde den inte alltid komma 

och detta bidrog med att personalen kände utsatthet, ökat ansvar och frustration. 

Ambulanshelikoptrar ansågs vara för få och väderberoende. Det fanns dock en arbetsrutin som 

ombesörjde att larma ut ambulanshelikoptern när situationen krävde, för att spara tid och snabbt 

transportera patienten till rätt instans. Zhu, Hollister, Opoku och Galvagno (2018) har jämfört 

helikoptertransport med vägburen ambulans i glesbygdsområden. De framhäver ökad överlevnad 

för allvarligt skadade traumapatienter när de transporteras till traumacenter med helikopter. 

Vidare uttrycker de att det kan vara en fråga om överlevnad i ett fall av 22 traumapatienter och att 

detta bör tas i beaktan vid initial bedömning och prioritering av patienterna. I vårt resultat 

önskade sjuksköterskorna omfördelning av ambulanshelikopterns resurser de gånger helikoptern 

ej kunde lyfta exempelvis genom att personalen skulle möta upp ambulansen i vägburen transport 

och på så vis stärka omhändertagandet av patienten.  

I vårt resultat framkom att flexibilitet och god handlingsberedskap var viktigt i den initiala 

bedömningen av patienter med kritiska tillstånd i glesbygd. Det beskrevs att planering och 

förberedelser kunde bidra med viss trygghet inför mötet med patienten. Dock framkom att 

situationen sällan var som larmet antytt och att det då blev viktigt med omvärderingar och 

flexibilitet. Abelsson och Lindwall (2017) framhäver hur vårdaren tvingas in i patientens 

livsvärld för att kunna möta patientens förväntningar i vårdsituationer. Värdigt resonemang och 

omhändertagande samt påvisad kunskap och trygghet kan göra vårdaren trovärdig inför patienten. 

Vidare måste vårdaren vara anpassningsbar till alla komplexa situationer. Sundström och 

Dahlberg (2012) beskriver vikten av att vara förberedd inför att vara oförberedd i det första mötet 

med patienten samt hur denna inställning kan bidra med öppenhet i vårdmötet. Vidare beskrevs 

hur ambulanspersonal kunde tänka ”i de värsta scenariot” och på så vis komma förberedd till 

patienten, att det var lättare att prioritera ned patienter än att komma fram och hantera en akut 
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kris oförberedd. I vårt resultat beskrev sjuksköterskorna scenariotänk inför patientmötet som en 

god handlingsberedskap och som en strategi i arbetet. 

I resultatet framhävdes att osäker miljö många gånger kunde hindra ambulanspersonalen från att 

utföra sitt arbete eller utsätta dem för ökade risker då prehospital vård i glesbygd innefattade att 

arbeta med få resurser långt från hjälp och stöd. Vidare framkom att säkerhet inom prehospital 

vårdverksamhet innefattade många olika områden: säker miljö/omgivning i samband med 

olyckor, säker miljö när hot och våld förekommer och trafiksäkerhet. Suserud, Jonsson, 

Johansson och Petzäll (2013) menar att ambulanspersonal utsätts för säkerhetsrisker i arbetet 

dagligen relaterat till arbetsmiljön de befinner sig i. Hög hastighet under transporter och patienter 

med kritiska tillstånd kan påverka säkerheten än mer, då de framkommit att ambulanspersonal 

många gånger värnar om omvårdnaden av patienten framför sin egna säkerhet i bilen. I vår 

studies resultat återfanns upplevelser av att den som körde ambulansen var lika viktig som den 

som vårdade för att bidra med säkerhet för personal och patienter. Petzäll, Tällberg, Lundin och 

Suserud (2011) framhäver vidare att hot och våldssituationen ökar generellt inom den 

prehospitala vården, vilket bidrar med en ökad utsatthet då ambulansbesättningarna ofta står 

ensamma i vårdmöten med patienter och med omgivningen. I vårt resultat påtalas inte enbart brist 

på polissamverkan och säkerhetsrutiner kring arbetsmiljön utan även önskemål om att utveckla 

samarbetet med räddningstjänsten. De visade sig att outtalat samarbete med räddningstjänsten 

förekom och att detta ansågs värdefullt. Gunnarsson et al. (2007) belyser vidare att samarbetet 

med räddningstjänsten i glesbygdsbefolkade områden kan utvecklas markant. Det finns IVPA-

koncept men dock inte i den utsträckning som kan behövas. IVPA beskrivs kunna stärka upp 

ambulansresurserna som många gånger är för få. 

I vår studie framkom resultat som påvisade att det var viktigt med utbildning och 

vidareutbildning i akutsjukvård för att upprätthålla kompetens. Vidare beskrevs detta kunna bidra 

med trygghet i beslutsfattningen då sjuksköterskorna upplevde att de många gånger stod 

ensamma med svåra beslut. Sjölin, Lindström, Hult, Ringsted och Kurland (2015) beskriver hur 

prehospitala vårdbesättningar kan se olika ut i världen – med olika krav på kompetens. De lyfter 

fördelen med att minst en sjuksköterska bemannar ambulansen, då klinisk bedömning och 

medicinsk behandling ställer höga krav på personalen idag. Vidare belyses att vidareutbildning 

för sjuksköterskor kan ge fördelaktiga erfarenheter i en komplex arbetsmiljö.  
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I vår studies resultat framgick att mer övning och scenarioträning krävdes för att upprätthålla 

korrekt handlingsberedskap i glesbygden i samband med trauman och svårt sjuka patienter. En 

del händelser identifieras som sällanhändelser och kunde bidra med osäkerhet. Sjölin et al. (2015) 

förespråkar simulering och övning i realistiska miljöer för att bidra med kunskap och erfarenhet 

till prehospital personal. De beskriver att verklighetsbaserad simulering kan vara ett gott 

komplement till mångårig erfarenhetsbaserad kunskap samt att reflektioner i anknytning till 

övning bidrar med ökad förståelse inför handlandet. Abelsson & Lindwall (2017) beskriver att 

patienter känner en ökad trygghet när de vårdas av prehospital personal som inger lugn, påvisar 

kunskap och agerar empatiskt samt med värdighet. I vårt resultat önskade sjuksköterskorna mer 

samverkan och övning med andra ambulansstationer i samma län, för att underlätta arbetet på 

olycksplatser. Det ansågs även underlättande att känna till personalen vid andra 

ambulansstationer för att kunna samarbeta. Ett identiskt arbetssätt önskades i alla ambulanser 

samverkande inom samma län för att kunna upprätthålla likvärdiga förutsättningar för alla 

patienter. Vidare menar WHO (World health organization, 2009) att hälso- och sjukvården 

behöver ett globalt nätverk för att kvalitetssäkra patientsäkerhet genom kunskapsutveckling och 

vidare forskning. Brister som identifierats innefattar exempelvis kunskap i verksamheten, 

kommunikation och läkemedelsadministrering. Vi menar att ett liknande kvalitetsarbete dock mer 

specificerat för prehospital vård, hade kunnat gynna patientsäkerheten i Sverige, då med 

likvärdiga behandlingsriktlinjer och liknande arbetssätt i hela landet.  

Metoddiskussion 

Eftersom syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att prehospitalt 

vårda patienter med kritiska tillstånd i glesbygd, valdes en kvalitativ ansats. Vi ville beskriva 

människors upplevelser och valet av intervjuer som datainsamlingsmetod ansågs naturlig. Kvale 

och Brinkman (2014) beskriver att den kvalitativa forskningsintervjun ger förståelse inför 

forskningspersonens livsvärld. 

 

För att styrka pålitligheten har kontexten beskrivits i detalj i enlighet med Holloway och Wheeler 

(2010). Vi intervjuade nio sjuksköterskor på två olika ambulansstationer. En jämn könsfördelning 

eftersträvades och deltagarna hade varierande utbildningsnivå, vissa var grundutbildade 

sjuksköterskor medan andra hade olika vidareutbildningar inom akutsjukvård. Det som var 
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gemensamt för dem alla var att de var verksamma inom ambulanssjukvård i glesbygd och hade 

minst fem års erfarenhet av detta. Kön och utbildning var ingenting som jämfördes i resultatet, 

men vi ville ha en bredd och mångfald på deltagarna. Antalet år inom specifik inriktning ansågs 

värdefullt då vårt mål var att sammanställa erfarenheter som kunde ses som sällanhändelser i 

glesbygden. Vi ville försäkra oss om att deltagarna hade hunnit bilda sig en uppfattning om hur 

det var att vårda patienter med kritiska tillstånd. Intervjuerna resulterade i ett innehållsrikt 

material med liknande beskrivningar från flera deltagare, vilket gjorde att vi upplevde 

datamättnad med det material vi samlade in på utvalda ambulansstationer. Vad vi kan fundera 

över är om resultatet kanske kunde ha blivit rikare om vi genomfört studien på ett större antal 

stationer. Båda stationerna i studien var belägna i norra Sverige. Det hade varit intressant att ha 

med någon/några stationer i en annan del av landet, eftersom vi misstänker att resultat kunde ha 

blivit annorlunda på grund av att organisationen kring ambulanssjukvården ser annorlunda ut. 

Detta kan ses som en svaghet då överförbarheten (jmf Holloway & Wheeler, 2010) kan 

begränsas. 

 
Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer med en frågeguide som innehöll frågor som 

svarade mot vårt syfte. Intervjuguiden innehöll öppna frågor och förslag till följdfrågor och den 

möjliggjorde att vi båda författare ställde liknande frågor, men tillät samtidigt en öppenhet och 

flexibilitet i samtalet. Detta anser vi stärker tillförlitligheten i vår studie då andra forskare kan 

replikera vår process. Vidare undveks ledande frågor för att bibehålla öppenheten. Holloway och 

Wheeler (2010) beskriver att semistrukturerade intervjuer inte innehåller exakt samma frågor för 

alla deltagare utan att det beror på hur intervjuprocessen fortskrider och de svar som ges, men att 

intervjuguiden säkerställer att forskaren samlar liknande data från alla informanter. 

 
Bristande erfarenhet av att planera och genomföra intervjuer kan ses som en svaghet. Om vi hade 

haft mer rutin gällande intervjuer och dess utförande så kanske vi hade kunnat ställa mer 

fördelaktiga följdfrågor och på ett bättre sätt styrt tillbaka deltagarna till syftet de gånger de 

talade om generella uppgifter om prehospital vård. Kvale och Brinkman (2014) beskriver att 

intervjuaren måste lära sig att lyssna till vad som sägs och hur det sägs. Intervjuaren måste ha 

kunskap om intervjuämnet, känslighet för det sociala samspelet och insikt i om vad det är hen vill 

fråga om, för att kunna besluta vilken av de många dimensionerna i intervjupersonens svar som 

skall följas upp. 
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Trovärdigheten har förstärkts genom att analysen genomförts systematiskt och noggrant i enlighet 

med vad Graneheim och Lundman (2004) beskriver som kvalitativ innehållsanalys. Vi har hela 

tiden försökt hålla oss textnära för att undvika feltolkning. När osäkerhet funnits om 

textenheternas grundinnebörd har vi återgått till det utskrivna intervjumaterialet och 

bandinspelningar. Vid några tillfällen har deltagare uppsökts i efterhand för att förtydliga vad den 

egentliga innebörden i svaret var, vilket enligt Holloway och Wheeler (2010) kan stärka 

tillförlitligheten. Genom att använda citat har vi förtydligat vårt resultat för läsaren och gett en 

inblick i analysmaterialet och därmed också styrkt bekräftelsebarheten (jmf Holloway & 

Wheeler, 2010). Vi har diskuterat allt från insamlade data, transkriptioner och analysprocess 

mellan oss författare. Vi har även fått infallsvinklar från andra studenter, lärare och handledare 

med varierande erfarenhet av forskning under seminarier för att kritiskt granska processen. I 

enlighet med Polit och Beck (2016) är detta förfarande viktigt för att säkerställa ett trovärdigt 

resultat och för att undvika eventuella bias.  

 

Den egna förförståelsen kan ha påverkat datainsamlingen och tolkningen av resultatet då vi båda 

författarna är verksamma inom ambulanssjukvård i glesbygd och dessutom har intervjuat våra 

arbetskamrater. Detta kan vara till fördel då deltagarna kan känna sig tryggare när de är bekanta 

med intervjuaren samt att vi är väl införstådda i hur organisationen inom ambulanssjukvården i 

glesbygd fungerar och därför lättare kunde ställa följdfrågor. Nackdelen kan dock vara att vi på 

grund av vår förförståelse blev blinda för följdfrågor som skulle ställts. Under analysarbetet har 

vi varit väl medvetna om och reflekterat över vår förförståelse och försökt att vara så objektiva 

som möjligt. När vi blivit osäkra på om vår förförståelse påverkat resultatet har vi diskuterat med 

varandra för att bibehålla tolkningsfri och textnära analys. Holloway & Wheeler (2010) beskriver 

att det är bra för trovärdigheten om forskaren varit involverad i miljön under en längre tid. 

Deltagarna lär sig att lita på forskaren och vågar berätta sanningen och forskaren kan lättare se 

och tolka vad som är relevant och undermeningen i vad som sägs. De beskriver vidare att 

medvetenhet om sin egna förförståelse är viktigt. 

 
Slutsats 

Resultatet belyser att prehospital vård i glesbygd ställer höga krav på sjuksköterskors medicinska 

och omvårdnadsmässiga kompetens. Sjuksköterskorna upplever att de ofta står ensamma inför 
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svåra beslut och utmaningar som lång vårdtid av patienter med kritiska tillstånd medför. 

Deltagarna beskrev en känsla av otillräcklighet och utsatthet i kritiska situationer samt en vilja av 

att kunna göra mer för patienterna. Eftersom färre resurser finns att tillgå upplevs ett flexibelt och 

öppet tankesätt gynnande för att lösa problem efter de förutsättningar som finns. Teamet består av 

få personer och deltagarna värdesätter ett väl fungerande samarbete med kollegor.  

Studien belyser ett till synes ostuderat ämne och det finns ett stort behov av ytterligare forskning 

om sjuksköterskors upplevelser av att prehospitalt vårda patienter med kritiska tillstånd i 

glesbygd. Problematiken behöver lyftas fram för att främja organisationerna, att hitta vägar runt 

problemen och minska resursbristens negativa konsekvenser. Verksamheten bör utformas för att 

gynna utbildning/vidareutbildning och bidra med övningstillfällen för att stärka kompentensen i 

teamet. 

Kliniska implikationer 

Resultatet möjliggör för annan prehospital personal att ta del av erfarenheter, strategiska beslut 

och flexibla lösningar beskrivna av sjuksköterskorna. Den dagliga prehospitala verksamheten kan 

gynnas av delgivet resultat då vidareutveckling eftersträvas. Verksamhetschefer och 

ledningsgrupper kan med fördel ta del av sjuksköterskornas upplevelser för att vidare utveckla 

verksamheten, arbetsmiljön och främja samverkan med andra instanser. Då ambulans- och 

helikopterresurser är för få kan utveckling av sjukvårdsgrupper uppnås och avtal med 

räddningstjänsten förbättras. Tillgänglighet till akutsjukvård kan bli betydligt bättre i glesbygden 

med ovan nämnda förslag och detta kan i sin tur bidra med patientsäkerhet och trygghet. 

Nyanställda inom verksamheten kan vidare upplysas och informeras om vad arbetet innebär och 

hur vardagen för sjuksköterskorna ser ut.  
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                                                                                                            Bilaga              

  
 
            
Frågeguide                                                                         
 
Motivation/betydelse:  
 
” Vi vill med vår studie undersöka sjuksköterskors upplevelser av prehospital vård i glesbygd, detta med 
kritiska patienter i fokus då vi anser att sådana situationer kräver mer av sjuksköterskan, då 
omvårdnaden av patienten bli omfattande. Förhoppningen är att denna studie ska bidra med ökad 
kunskap om prehospital vård i glesbygd samt ge inblick i problematiken som finns idag. Resultatet 
kommer förhoppningsvis synliggöra utvecklingsområden och vidare öppna upp för ytterligare forskning 
av ett relativt ostuderat område. Vi anser att detta kan bidra med evidensbaserad och säker vård för 
patienten – vilket kommer att gynna denne vid det akuta omhändertagandet”. 
 

Syftesformulering: 

Sjuksköterskors upplevelser av att prehospitalt vårda patienter med kritiska tillstånd i 
glesbygd.  

(Informerat samtycke – ge upprepad information om att deltagaren har möjlighet att avbryta intervjun när 
hen väl känner för det. Upprepa syfte och motivering vid behov. Informera om vart studien kan återfinnas 
efter godkännande). 

 

Kön:             Man  Kvinna              

Annat (svarsalternativet besvaras med kryss i en av rutorna) 

Ålder:             (ange siffror i rutan)  

Antal år som Sjuksköterska inom prehospital verksamhet:        (ange i påbörjade år) 

 

Utbildning/vidareutbildning: __________________________________________________ 

 



 
Kan du beskriva hur du upplever 
prehospital vård i glesbygden i 
samband med vård av en kritisk 
patient?  
 
(följdfråga: Hur? Beskriv 
situationer då prehospital vård i 
glesbygden ställer höga krav på 
dig som sjuksköterska) 
 

 

 
Kan du berätta/beskriva någon 
situation då du upplevt känsla av 
otillräcklighet i samband med 
vård av kritisk patient?  
 
(Följdfråga: Vad gav känslan av 
otillräcklighet? Hur hanterade du 
detta? ) 
 

 

 
Om du har arbetat på en större 
ambulansstation kan du då berätta 
om dina upplevelser av eventuella 
skillnader i omhändertagande av 
kritiska patienter? (Med större 
menar vi en station i eller i 
närheten av stad).  
 
Vad är de största skillnaderna?  
 

 

 
Vad använder ni er av för 
strategier (problemlösning) för att 
underlätta för er själva i fall där ni 
önskat att mer resurser fanns att 
tillgå?  
 
(följdfråga: har ni några konkreta 
situationer som ni har löst på ett 
bra sätt?). 
 
 
 

 



 

 
Hur tror du att prehospital vård i 
glesbygd kan utvecklas?  
 
(Följdfråga: Hur upplever du att 
ambulanssjukvården i glesbygd 
fungerar och finns det något som 
kan bli bättre?) 
 

 

 
Har du och/eller dina kollegor 
erbjudits några specifika 
utbildningar som kan stärka 
arbetet/kvaliteten i arbetet kring 
kritisk sjuka/skadade patienter? 
 

 

 
Om du får fritt ord, vad vill du då 
delge sjuksköterskor som är på 
väg in i prehospital vård i 
glesbygd?  
 
(Följdfrågor: Vad kan de tänka 
på? Finns utbildning/kurstillfällen 
som du anser har stor fördel inför 
arbetet i glesbygden?) 
 
 

 


