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Abstrakt  

 

Bakgrund: Att kunna kommunicera på ett säkert och enkelt sätt är en förutsättning för att kunna 

samverka och utföra en säker och snabb insats vid olycka. Syfte: Att beskriva 

ambulanssjuksköterskors upplevelse av kommunikation via Rakel-systemet och 

kommunikationskanalen för räddningstjänst, ambulans, polis och SOS (RAPS). Metod: Data 

insamlades genom semistrukturerade intervjuer med sju specialistutbildade sjuksköterskor. 

Intervjumaterialet transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: 

Analysprocessen resulterade i tre kategorier; Det är frustrerande när kommunikationen inte 

fungerar; Systemet är en trygghet och ett hjälpmedel för ambulanssjuksköterskor; Det behövs 

mer utbildning och övning. Slutsats: För en bra samverkan vid omhändertagande av patienter 

krävs god kommunikation mellan samtliga aktörer, mer utbildning och övningar samt 

utveckling av befintliga rutiner och riktlinjer. 

 
Nyckelord: Raps, Rakel, Ambulans, Kommunikationssystem, Kommunikation, Samverkan 
Keywords: Raps, Rakel, Ambulance, Communicationsystem, Communication, Cooperation 
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Introduktion 

Som sjuksköterska i Sverige arbetar man under Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), vilket till 

exempel medför att alla människor i vårt samhälle har rätt till god vård och vård på lika 

villkor. Detta innebär också att all personal inom sjukvården ska tillgodose patientens behov 

av säkerhet och trygghet, samt att den vård som ges bör grunda sig i en respekt för patientens 

självbestämmande och integritet (HSL, SFS 2017:30). Att som ambulanssjuksköterska 

komma till en olycksplats och inte veta vad det är man ställs inför kan skapa både oro och 

stress då de många gånger inte hinner förbereda sig på vad det är som skett och vad som ska 

göras.  Ambulanspersonal beskriver att ju mer information de har om vad det är som inträffat 

och vilka resurser som finns desto bättre kan de både mentalt och arbetsmässigt förbereda sig 

och planera arbetet (Svensson & Fridlund, 2008). Att förbereda sig för ett eventuellt olycks-

scenario i framtiden kan också ske genom att fortlöpande söka ny kunskap inom området, 

hålla sig uppdaterad inom ny forskning och att det finns en trygghet med att hantera de 

arbetsredskap som används i ambulansen (Abelsson & Lindwall, 2012). Det är viktigt att vara 

förberedd på det oförberedda och att vara öppen för det man möter och inte enbart ställa 

diagnos på den för-information som delgivits (Sundström & Dahlberg, 2012). Sundström och 

Dahlberg (2012) visar även på vikten av riktlinjer i det prehospitala arbetet och speciellt under 

de akuta och livshotande situationerna då arbetet sker under press och då det inte finns tid för 

diskussioner. Insikt och förståelse för övriga yrkeskårers, såsom polis, räddningstjänst och 

SOS uppgifter, gör att det skapas en respekt och förståelse för varandra och de arbetsuppgifter 

man har. Detta kan medföra ett ökat samarbete som i sin tur gör att miljön för patienten hålls 

säker (Abelsson & Lindvall, 2012). 

 

Vid en olycka är det vanligt att även andra aktörer som till exempel räddningstjänst, polis och 

SOS medverkar och det ställs stora krav på kommunikation, samverkan och ledning. Sam-

arbete och koordination mellan olika organisationer är en avgörande faktor för att arbetet på 

en olycksplats skall vara funktionellt och dödstalen kan minska avsevärt då det prehospitala 

omhändertagandet går smidigt och skyndsamt (Vagianos et al., 2010).  I regioner med vinter 

och kraftig kyla är det ytterligare en utmaning för räddningspersonal att arbeta snabbt och 

effektivt för att få den skadade patienten till sjukhus. Kommunikationen mellan de olika 

aktörerna är därmed värdefull i dessa sammanhang, på samma sätt som i andra fall när 

patientens liv är i fara. Hypotermi är en stor riskfaktor i dessa miljöer då det påverkar 
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människans metabolism och vitala funktioner vilket leder till att de gånger en snabb 

behandling inte kunnat säkerställas har dödstalen ökat (Wang & Han, 2014).  

 

På en skadeplats stänger man oftast av det aktuella vägavsnittet för att säkra olycksplatsen. 

Huvudansvaret för detta har polisen, men innan polisen har hunnit fram till olycksplatsen 

måste uppgiften skötas av den som är först på plats, vilket oftast är någon i räddnings-

personalen. Räddningstjänstens huvudansvar är att skydda mot brand samt leda losstagning ur 

fordon (MSB, RibData). Insatsen leds av en räddningsledning som består av räddningsledare, 

polisinsatschef och sjukvårdsledare. Sjukvårdsledare kan bestå av en sjuksköterska eller 

sjukvårdare, medan den medicinskt ansvarige alltid ska vara en läkare eller sjuksköterska. 

Räddningsledaren samordnar räddningsinsatserna men var och en leder sin egen organisations 

arbete så att ansvaret över samordningen löper horisontellt mellan de olika organisationerna 

(Rådestad, 2016).  

 

Såväl som att det är viktigt att kommunicera med patienten och dennes anhöriga under 

insatsen är det av stor vikt att kommunikationen mellan de olika aktörerna är fungerande vid 

en större olycka. Detta är en viktig utgångspunkt för att samverkan skall fungera optimalt och 

för att ett omhändertagande ska ske effektivt (Hughes et al., 2014). Dock kan det finnas 

faktorer som stora folkmassor, nyfikna och oroliga personer som kan försvåra arbetet under 

en insats. Det kan även vara så att olycka är belägen på en plats där det är mycket ljud och 

buller som gör att det blir svårare att kommunicera med övrig personal på olycksplatsen 

(ibid.).  Inom flygbranschen har ett kommunikationsverktyg utvecklats som kallas för CRM 

(Crew Resource Management). Systemet uppkom till följd av att det visat sig att vid 

flygolyckor var det få i personalen som kände till den säkerhetsinformation som fanns på 

planet. Det visades att dålig kommunikation mellan medarbetarna, bristande ledarskap och 

dåligt beslutsfattande orsakade dålig informationsöverföring (ibid.). I studien undersöktes hur 

personal som arbetade i team upplevde att kommunikation, teamarbete och ledarskap i team 

fungerade före och efter att de genomgått en utbildning i CRM. Slutsatsen blev att 

kommunikationsverktyget CRM förstärkte kommunikationen och dynamiken i teamet samt att 

det gynnar patientsäkerheten. Kommunikation är en väsentlig del i allt omhändertagande och 

en bra och korrekt kommunikation kan påverka vårdarnas agerande och på så sätt bidra till att 

mildra de risker som kan uppstå på en olycksplats (ibid.).  
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en myndighet som är tillsatt av 

regeringen med uppdrag att bland annat ha ansvar för frågor om skydd mot olyckor såväl före, 

under och efter en olycka. I förordningen med instruktion för myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB, SFS, 2008:1002, 1 §) står det att myndigheten ska arbeta med och verka 

för samordning mellan berörda samhällsaktörer för att förebygga och hantera olyckor. Detta 

innebär bland annat att myndigheten ska införa, förvalta och utveckla radiokommunikations- 

systemet för skydd och säkerhet, Rakel-systemet (MSB, SFS:1002, 16 §). 

 

Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare 

inom samhällsviktiga verksamheter. Det bygger på digital Tetrateknik som är en europeisk 

teknisk standard och används i verksamheter med särskilt höga krav på säkerhet. I Rakel-

systemet finns det olika talgrupper, bland annat för samverkan utvecklade för kommunal och 

statlig räddningstjänst och dessa benämns RAPS som står för räddningstjänst, ambulans, polis 

och SOS. Även andra larmoperatörer och försvarsmaktens enheter som bevakar, samordnar 

och samverkar i räddningstjänst omfattas av begreppet. Talgruppen RAPS ska användas vid 

insatser där ambulans, räddningstjänst eller polis tillsammans med SOS samverkar 

(https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26216.pdf). Den prehospitala personalen är i stort 

behov av en väl fungerande kommunikation vid olycksplats då det är av yttersta vikt för 

arbetet med omhändertagandet av den svårt sjuka patienten. 

 

Rational 

Svårt skadade patienter vid en större olycka kräver ett snabbt och effektivt omhändertagande 

för att skyndsamt komma till sjukhus och för att minimera skadorna hos patienten. Om 

kommunikationen är väl fungerande mellan de olika aktörerna på olycksplats kan arbetet 

optimeras och det i sin tur generera rätt mängd med personal på rätt plats vid en insats. Det 

kan också leda till att omhändertagandet av en kritiskt sjuk person går fortare då kommunika-

tionen mellan de olika aktörerna fungerar. Genom att undersöka hur ambulanssjuksköterskor 

upplever det att använda systemen för kommunikation under insats kan denna studie leda till 

ökad kunskap inom området. 

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26216.pdf
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Syfte 

Att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av kommunikation via Rakel-systemet och 

kommunikationskanalen för räddningstjänst, ambulans, polis och SOS (RAPS). 

 

Metodbeskrivning 

Design 

För att svara på syftet valdes en kvalitativ undersökningsmetod med induktivt förhållnings-

sätt. Kvalitativ undersökningsmetod kommer från det holistiska synsättet där personers 

upplevelser av ett visst fenomen studeras (Henricson, 2017, s. 111). Syftet med denna studie 

är att beskriva upplevelser av kommunikation med Rakel-systemet och RAPS-kanalen hos 

specialistutbildade sjuksköterskor inom ambulanssjukvården, vilket gjorde att den kvalitativa 

metoden ansågs passa bäst. Ett induktivt förhållningssätt till innehållsanalys är passande när 

det saknas tidigare studier eller finns bristande kunskaper på det fenomen som är tänkt att 

studeras (Elo & Kyngäs, 2008). Specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvården intervju-

ades om deras upplevelser av kommunikation via Rakel-systemet och RAPS-kanalen. 

 

Urval 

Ett ändamålsenligt urval utfördes för att samla deltagare till studien. Inklusionskriterier var 

specialistutbildade sjuksköterskor som arbetat minst ett år inom ambulanssjukvården, samt ha 

genomgått utbildning i användandet av Rakel-systemet och talgruppen RAPS; vilket är ett 

krav i introduktionsutbildningen inom verksamheten, och har minst ett års erfarenhet i 

användandet av detsamma. Exklusionskriterier var ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor utan 

specialistutbildning, specialistsjuksköterskor som arbetat mindre än ett år inom yrket samt de 

som ej använt Rakel eller RAPS i sin yrkesutövning.  

 

För att få en bild av hur många specialistutbildade sjuksköterskor i ambulansverksamhet som 

finns i Norrbotten skickades en förfrågan via mail till samtliga enhetschefer på länets fjorton 

ambulans stationer. I mailet gavs också information om studien samt ställdes en förfrågan om 

ett godkännande att få utföra studien hos dem. Efter att ett godkännande inhämtats skickades 

informationsbrev om studien (bilaga 1), samt förfrågan om deltagande och skriftligt samtycke 

ut till enhetscheferna på stationerna. De vidarebefordrade dessa till de personer som ville och 
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var aktuella enligt inklusionskriterierna att deltaga. Så snart detta kommit i retur påbörjades 

datainsamling i form av intervjuer. Vid intervjutillfället gavs även muntligt ytterligare 

information om studien till de som hade frågor om densamma. På grund av ett mycket lågt 

svars-antal inledningsvis så skickades även förfrågan ut till Västerbottens läns ambulans-

stationer, men inga deltagare rekryterades dock därifrån.   

  

Sammanfattningsvis deltog sju specialistsjuksköterskor i studien, av dessa deltagare var sex 

män och en kvinna. Fyra är utbildade inom ambulanssjukvård och de tre övriga inom 

intensivvård. Hädanefter kommer alla deltagare i studien att benämnas med 

“ambulanssjuksköterskor”. Detta sammanställs i tabellen nedan (tabell 1). 

 

 Tabell 1. Översikt av deltagarna (n=7) 

Antal deltagare Antal år inom 

ambulansverksamheten 

(median) 

Antal år som 

ambulanssjuksköterska 

(median) 

7 3-23 (11) 1-18 (10) 

 

Kontext 

Intervjuerna med studiedeltagarna utfördes genom personliga möten på respektive studie-

deltagares arbetsplats som var två ambulansstationer i Norrbotten, båda belägna i två tätorter. 

Samtliga studiedeltagare valde att ha fysiska möten då det var genomförbart, dessa hölls i ett 

avskilt rum för att få lugn och undvika störningar från den pågående verksamheten. Tid, plats 

och val av intervjusätt bestämdes i förväg efter mail- och telefonkontakt med studie-

deltagarna.  

 

Datainsamling 

Data samlades in genom kvalitativa intervjuer där en semistrukturerad intervjumetodik med 

öppna frågor användes. För inspelning användes författarnas telefoner med inspelnings-

funktion. Avsatt tid för intervjuerna var 40-60 minuter, varje intervju tog från 8 minuter till 23 

minuter att genomföra. Under de första intervjuerna medverkade båda författarna av studien 

tillsammans för att få en bild av hur intervjuerna kommer att gå till samt att liknande öppna 
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följdfrågor ställs utöver den skrivna intervjuguiden (bilaga 2). Därefter utfördes intervjuerna 

av författarna var för sig. Ljudfilerna sparades sedermera i författarnas telefoner med 

låsfunktion fram till att transkribering var utförd. Transkriberingarna förvarades i författarnas 

låsta datorer utan tillgång för obehöriga att komma åt. 

 

Dataanalys 

De transkriberade intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys inspirerad av 

Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning om begreppsval, processbeskrivning, tolkning 

och kategoriskapande. Efter transkribering lästes texten för att få ett helhetsintryck av 

densamma samt för att kunna koppla den lästa texten till syftet. Meningsenheter som svarade 

mot syftet markerades och texten kondenserades, vilket enligt tidigare nämnda författare 

syftar på att korta ned texten men behålla kärnan i innehållet. Därefter utfördes en första 

kategorisering som gav uttryck för de meningsenheter som hade en liknande innebörd men 

som också beskrev olika händelser som deltagarna delade med sig av under intervjun. Att 

kategorisera betyder att meningsenheter som hörde samman med avseende på likheter och 

skillnader fördes ihop i grupper och kategoriserades efter innehållet och fick preliminära 

kategorinamn. Dessa kategorier har med andra ord ett gemensamt innehåll med respektive 

meningsenhet och är också enligt Graneheim och Lundman (2004) kärnan i framställandet av 

innehållsanalysen. Det sista som utfördes i den kvalitativa innehållsanalysen var att dela in 

alla kategorier till slutkategorier i enlighet med tidigare nämnda författare. 

 

Etiska överväganden 

Av respekt för individen, som är en av tre etiska principer i Belmontrapporten (The national 

commission for the protection of human subjects of biomedical and behavioral research, 

1979) har varje person rätt att själva bestämma huruvida de vill medverka i en studie. För att 

kunna fortsätta samla in kunskap och utvecklas inom olika områden krävs det att data samlas 

in på ett etiskt sätt, man bör akta om deltagarnas oberoende samt allas lika värde. Inom 

forskningen finns inget tvång att delta då allt är frivilligt, men det krävs att deltagarna får 

tillräckligt med information om studien för att utifrån det kunna fatta ett beslut om 

medverkan, ett så kallat informerat samtycke (World Medical Association, 2018; Henricson, 

2017, s. 57). Alla deltagare till denna studie fick en förfrågan angående deltagande. I denna 

förfrågan, som skickades ut via mail till cheferna på de olika stationerna, medföljde även 
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information om den studie vi avsett att göra, hur vi planerar att genomföra denna samt 

information om möjligheten att avbryta sin medverkan, utan att behöva ange skäl för detta, så 

länge inte texterna hunnit bli transkriberade. Skyldighet att göra gott är en annan av de tre 

etiska principerna inom forskning som handlar om vikten av att den forskning som avses, 

skall syfta till att göra gott och inte skada på något sätt. Nyttan av forskningen skall gagna 

samhället eller vetenskapen. Då vi fick intresserade till studien samlades ett skriftligt 

samtycke in av varje deltagare. En etisk ansökan för forskning skickades in till Luleå 

Tekniska Universitet innan starten av datainsamling. Vid analysen av data som vi fick fram 

avidentifierades alla deltagare så att det ej går att spåra intervju till person. Detta görs genom 

att ej nämna namn eller orter i studien. Då hela projektet är avslutat, godkänt och publicerat i 

DiVA kommer all insamlade data också att raderas.  

 

Traumatiska minnen från svåra händelser kan väckas till liv i samband med intervjun hos 

personerna som deltar, intervjun kan avbrytas med respekt för individens mående. 

Information till deltagaren om var denne kan vända sig, vid eventuellt behov av professionell 

hjälp för att bearbeta minnen, kan också ges i samband med intervjutillfället.  

 

Resultat 

Syftet med denna studie var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av kommunika-

tion via Rakel-systemet och kommunikationskanalen för räddningstjänst, ambulans, polis och 

SOS (RAPS). Analysen resulterade i tre slutkategorier. Kategorierna finns sammanställda i 

nedanstående tabell (tabell 2). Kategorierna presenteras i text tillsammans med citat. 

 

Tabell 2. Översikt av kategorier (n=3) 

Kategorier 

Det är frustrerande när kommunikationen inte fungerar  

Systemet är en trygghet och ett hjälpmedel för ambulanssjuksköterskor 

Det behövs mer utbildning och övning 
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Det är frustrerande när kommunikationen inte fungerar 

I studien framkom det att ambulanssjuksköterskorna upplevde att Rakel-systemet inte 

fungerar helt optimalt. De beskrev att när systemet kom så beskrevs det som ett helt säkert 

system som inte kunde misslyckas men att de upplevde att det slutat fungera flera gånger 

under insats. De beskrev att de kände en oro över att talgrupperna ibland blivit fulla och en 

oro över att inte veta om systemet alltid kommer att fungera. Ambulanssjuksköterskorna hade 

upplevt att nätet på Rakel-enheterna hade en sämre tolerans vid högre belastning i vissa 

områden, detta gav en oro om att inte veta vilka områden som kunde tappa nätkontakten. De 

upplevde också det som en trygghet att fortfarande ha tillgång till mobiltelefoner då de ansåg 

att systemet inte var optimalt. 

 

”Det skulle vara så idiotsäkert och aldrig fallera när det kom. Men det har varit ett par 

gånger under åren där det inte alls har fungerat och vi fått använda andra sökvägar. 

Så det har inte varit vattentätt.”  

(intervju 5) 

 

Vidare beskrev ambulanssjuksköterskorna att de även upplevde att det var lättare att använda 

en vanlig mobiltelefon för att larma in patienter till sjukhuset än att använda Rakel som 

mobiltelefon, detta då man inte behöver bryta rapporteringen efter ett visst antal sekunder 

vilket man måste med Rakel-enheten. De upplevde också en viss fördröjning i kommunika-

tionen till följd av att man måste hålla in och släppa push-to-talk-knappen (ptt-knappen). 

Upplevelsen bland några av ambulanssjuksköterskorna var även att Rakel inte är lika 

användarvänlig som en vanlig mobil och att det är ett gammalmodigt system. De beskrev att 

för att kunna kommunicera bra så är de tvungna att lära sig Rakel-enheten ordentligt då det är 

många olika moment för att ställa in olika kanaler med mera. De beskrev att det är jobbigt och 

blir problem då man pratar i Rakel-mobilen under en insats med flera aktörer, eftersom då 

push-to-talk-knappen hålls in så spärras de andra aktörerna i samma talgrupp så att de inte kan 

prata. De upplevde att det hade varit bra att ha en typ av funktion som gör att de som pratar i 

talgruppen uppmärksammas på att någon annan har något brådskande att meddela. 

 

“Det är lättare att rapportera via telefon, man får ett bättre flyt då man inte behöver 

använda (push to talk-knappen) ptt-knappen.” 

(intervju 1) 
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”Det kan bli rörigt eftersom varje gång man trycker in talknappen så spärrar man för 

de andra. Man får passa på mellan två pratar.” 

(intervju 4) 

 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev en frustration över att RAPS-talgruppen inte används på 

rätt sätt att det är en talgrupp som ska användas för kommunikation mellan insatsledningen 

och inte en talgrupp för varje aktörs interna kommunikation. De beskrev också ett missnöje 

med att polisen sällan går in i RAPS och att det då blir svårt att samverka med dem. De 

uttryckte även att de upplevde att räddningstjänsten pratar alldeles för mycket i talgruppen om 

saker som inte berör andra aktörer under insatsen. De beskrev att det medför en onödig stress 

att jämt ha någon som pratar i talgruppen, att de blev trötta i huvudet och att man inte alltid 

hör viktig information. 

 

“Det är rörigt för polisen går sällan över på vår raps.” 
(intervju 4) 

 

“Du kommer aldrig ut på talgruppen, det finns alltid nån brandman som har kidnappat 

talgruppen, exempelvis håller in knappen och berättar hur mycket vatten dom har i bilen 

på väg ut.” 

(intervju 3) 
 

Genom att systemet inte alltid fungerar eller använd som det ska, beskrev ambulans-

sjuksköterskorna att det påverkar patientsäkerheten på ett negativt sätt, exempelvis genom att 

Rakel-enheterna har en öppen högtalare vilket gör att alla runt omkring hör det som kommun-

iceras. De gånger Rakel används, används det ofta som en handenhet där all kommunikation 

hörs via ett öppet högtalarsystem. Detta medför att alla i närheten kan höra vad som sägs över 

systemet. De beskrev också att det inte alltid känns bra att patienterna kan höra vad som sägs 

under en insats, att det kan vara stressande och negativt för patienten. De upplevde även att 

sekretessen blev påverkad på ett negativt sätt då personer som inte deltar i insatsen även kan 

höra vad som sägs på Rakel.  

 

“Många gånger när de (akuten) ropar högt, i bilen måste du ha högt, så hör även 

patienten vad dom säger. Det tycker jag är negativt.” 
(intervju 5) 
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“Det är ohyggligt otidsenligt att ha en öppen högtalare. Man går omkring med en kom-

radio som skriker ut så alla hör, otroligt patientosäkert och borde inte få förekomma. 

Finns inget behov för det.” 

(intervju 3) 

 

 

 

Systemet är en trygghet och ett hjälpmedel för ambulanssjuksköterskor 

Trots att ambulanssjuksköterskorna upplevde att det finns brister i systemet och hur det 

används upplevde de att RAPS var ett hjälpmedel i kommunikationen med övriga aktörer. De 

beskrev att det blir lättare att arbeta då man kan samverka över en gemensam kanal och på så 

sätt slippa springa mellan olika aktörer för att få fram information, och att det i sin tur gör 

arbetet vid insats smidigare då de får fokusera på den uppgift de har och snabbt kan föra 

vidare information som är viktig för själva omhändertagandet. De gånger polisen är inne på 

RAPS upplevde ambulanssjuksköterskorna att det gick snabbt och var smidigt att få tag på 

polisen via talgruppen och inte behöva söka dem via regionledningscentralen (RLC). Det 

kunde till exempel vara situationer där det varit oklart om det skett ett brott eller ej och 

polisen snabbt behövts kallas till plats. Ambulanssjuksköterskorna påtalade också att de 

upplevde det tryggt att veta att polisen finns på RAPS vid tillfällen då de har befunnit sig i en 

otrygg situation och det funnits risk för hot eller våld. Det var även en trygghet att veta att 

systemet kan användas som överfallslarm, och att de alltid har SOS med sig i talgruppen. 

 

“Det är en trygghet att man bär med sig den om det händer något oförutsägbart så att 

man kan kalla på förstärkning.” 

(intervju 5) 
 

“Att ha en snabb kontakt med SOS är ovärderligt.”  

(intervju 2) 
 

Något som ambulanssjuksköterskorna även påtalade var känslan av trygghet, att på vägen ut 

till en insats få bra information om vad det var som hänt. Att få fortlöpande uppdateringar 

under framkörningen upplevs som ett bra hjälpmedel då ambulanssjuksköterskorna då kan 

planera sin insats bättre.  

 

“Raps är bra på väg ut till en insats för man får viktig och fortlöpande information 

från SOS.” 
(intervju 6) 
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Det behövs mer utbildning och övning 

Trots att ambulanssjuksköterskorna upplever brister med Rakel och RAPS beskrev de att de 

ändå märkt en förbättring jämfört med tidigare system. De beskrev att det är bättre täckning 

och räckvidd nu jämfört med tidigare och de är mindre beroende av telefonerna. Vidare 

nämnde de att det är positivt att larmen numera kommer direkt till Rakel-enheterna och att de 

även får mer information om vad det är för typ av larm de skall åka ut på, vilket de beskrev 

inte fungerade på samma sätt med de tidigare sökarna. Ambulanssjuksköterskorna beskrev 

också vikten av utbildning i systemet för att bli mer bekväm i att använda det. De beskrev att 

de märkt en osäkerhet i att ta emot samtal och kommunicera via Rakel bland personal som 

arbetar på akutmottagning. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att samtliga som använder 

systemet måste få bra utbildning och övning i att använda systemet. De uttryckte att det finns 

ett behov av att få öva under lugna förhållanden, när det inte är skarpt läge, eftersom den 

dagen det behöver användas så är det en större känsla av lugn och större sannolikhet att Rakel 

och RAPS används på ett korrekt sätt. 

 

“Som larmenhet funkar den absolut, det är ett stort steg framåt jämfört med sökarna.” 

(Intervju 1) 

 

”Det är bra om man får öva att använda systemet under lugna förhållanden i icke 

skarpa lägen, då blir man lugnare då det väl gäller och då gör man rätt inställningar 

och använder systemet på rätt sätt.” 

(Intervju 6) 
 

Vidare nämnde ambulanssjuksköterskorna att de upplevde att både SOS och Försvarsmakten 

besitter mycket expertkunskap om både Rakel-systemet, kommunikationskanalen RAPS samt 

hur man kommunicerar rakt och tydligt. De beskrev att de tyckte att de hade mycket att lära 

av SOS och Försvarsmakten om detta just eftersom kunskapen om hur man kommunicerar på 

ett rakt och tydligt sätt är en förutsättning för att kommunikationen skall fungera vid en större 

händelse. De beskrev hur personer som pratar i talgruppen bör vara proaktiva, alltid anmäla in 

sig på talgruppen, men att det bör vara korta meddelanden eftersom kanalen bör vara ren från 

övrig onödig kommunikation. De beskrev också vikten av att ha ett korrekt “radiospråk” när 

RAPS-talgruppen används vid större insats så att det blir tydligt vem som pratar och när 

meddelandet är avslutat eftersom det är så pass många olika aktörer med i RAPS-talgruppen. 
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”Vi har jättemycket att lära av försvarsmakten. Det bygger på att man förstår vad det 

är för system man använder samt en rak och tydlig kommunikation. Att du anmäler in 

dig på talgruppen exempelvis: “9210 anmäler in sig på raps 19 på väg till 

(bostadsområde).” 
(intervju 3) 

 

Efter att polisen fått veta att ambulanssjuksköterskorna upplevde att de varit dåliga på att 

använda RAPS-talgruppen erfor ambulanssjuksköterskorna att polisen blivit bättre på att 

använda densamma. Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de har förståelse för att de olika 

aktörerna har information de behöver få ut till sina egna medarbetare men att det finns ett 

behov av att försöka hålla RAPS-talgruppen fri från information som inte rör samtliga aktörer 

under insats. De beskrev också att de själva också har brister som de måste jobba med att 

förbättra. De menade att detta visar på ett behov av mer samövning tillsammans med de olika 

aktörerna för att få en förståelse för varandras arbeten samt att det behövs mer interna 

utbildningar i hur man använder och pratar korrekt i kommunikationssystemet för att få en 

bättre kommunikation under insats så att omhändertagandet av patienten blir så säkert och bra 

som möjligt. 

 

“Det är mycket information som ska gå ut till våra kollegor och där behöver vi 

fortsätta jobba tillsammans för att hitta en gemensam lösning.” 

(intervju 2) 

 

“Det är bra om man får öva att använda systemet under lugna förhållanden i icke 

skarpa lägen, då blir man lugnare då det väl gäller och då gör man rätt inställningar 

och använder systemet på rätt sätt.” 

(intervju 6) 

 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av kommunikation 

via Rakel-systemet och kommunikationskanalen för räddningstjänst, ambulans, polis och SOS 

(RAPS). I resultatet framkom tre kategorier; Det är frustrerande när kommunikationen inte 

fungerar; Systemet är en trygghet och ett hjälpmedel för ambulanssjuksköterskor; Det behövs 

mer utbildning och övning. 
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Ambulanssjuksköterskorna i studien upplever att det inte känns bra att Rakel-enheten har en 

öppen högtalare där all kommunikation som sker mellan de olika aktörerna under insats hörs. 

Allt som kommuniceras om patienten hörs av de som står runt omkring samt att även 

ljudvolymen på enheten behöver vara ganska hög då det annars kan vara svårt för personen 

som har enheten att höra vad som sägs då det kan vara mycket biljud vid en insats. 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver en frustration då patientens integritet och sekretess-

uppgifter kan höras av andra runt omkring. I en studie av Wilson (2011) undersöktes 

överrapporteringar som skedde vid patienten mellan skiftbyten på avdelningar. De beskrev att 

sjuksköterskornas känsla var oro över att patientens integritet och tystnadsplikten kunde 

brytas eftersom de besökare och närstående som befann sig runt omkring i samma sal hörde 

allt som sades under överrapportering. Dock visade inte studien att patienterna hade samma 

oro över det. I en annan mindre studie av McMurray, Chaboyer, Wallis, Johnson och Gehrke 

(2011) beskrivs att endast två av tio patienter i studien upplevde det som känsligt att 

information om patienten kunde höras av övriga inneliggande på en fyrbädds-sal i samband 

med liknande över- rapportering vid patientens sida som i tidigare studie. Båda studierna visar 

att det mer är sjuksköterskorna som oroas över att information om patienten hörs runt 

omkring än patienten själv.       

 

En vanlig orsak när det skett misstag eller blivit fel under en insats är brister i kommunika-

tionen. Att inte kommunikationen fungerar helt optimalt är något som ambulans-

sjuksköterskorna beskriver i denna studie. Inom det prehospitala arbetet ute på en olycka eller 

insats av annat slag, är ett samarbete med räddningstjänst, polis och SOS oundvikligt vilket 

innebär att en fungerande kommunikation av stor vikt vid dessa tillfällen. Van Wyk, Heyns 

och Coetzee (2015, s. 95) intervjuade legitimerade sjuksköterskor i syfte att undersöka deras 

upplevelse av att vara på praktik i en prehospital miljö. Resultatet visade att studenterna ansåg 

att samarbete var viktigt för att omvårdnaden skulle bli så bra som möjligt för patienterna. I 

detta inkluderades kommunikationen som var en utmärkande del i att skapa ett effektivt 

teamarbete och säkerhet för patienten vilket även stämmer med fyndet i den aktuella studien 

då ambulanssjuksköterskor uttryckte att de upplevde ett behov av mer samövning tillsammans 

med de olika aktörerna för att få en bättre kommunikation under insats och därmed få ett 

tryggt och säkert omhändertagande av patienten. De kunde också se att en respekt för varje 

individ i arbetet hade en positiv effekt på vårdandet av patienten.  
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RAPS-talgruppen är den talgrupp som aktörerna använder gemensamt vid stor insats, dock är 

den också ett skäl till irritation hos ambulanssjuksköterskor då det anses att vissa aktörer 

använder den som sin egen insatskanal. I dessa fall kanske det behövs en kommunikation 

mellan de olika aktörerna om hur uppfattningen är om användandet av kanalen, samt 

gemensamma samtal om hur det skulle gå att lösa situationen till en fungerande sådan. 

Harmsen, Giannakopoulos, Franschman, Christiaans och Bloemers (2017) har utfört en studie 

om kommunikationen mellan ambulanshelikopter och ambulans i syfte när en ambulans-

helikopter behöver tillkallas och inte. I studien använde de sig av ett formulär som 

ambulansen fick följa med vissa kriterier hos patienten som skall vara uppnådda för att 

ambulanshelikopter skall tillkallas. Samt hur ambulanspersonalen kommunicerade detta till 

ambulanshelikopterns personal utifrån olika mallar för kommunicering och rapportering inom 

sjukvården. Kanske skulle ett liknande sätt kunna appliceras på kommunikation mellan 

aktörerna som nämns i vår studie, såtillvida ha ett gemensamt formulär mellan de olika 

aktörerna som skall användas vid radiokommunikation för att undvika de problem som 

studiedeltagarna nämner i intervjuerna i vår studie. Harmsen et al. (2017) nämner också om 

hur ljudet i radion är en faktor som inkluderas i kommunikations problematiken prehospitalt 

då det ibland kan vara av dålig kvalité. Meningar kan försvinna och behöva upprepas, 

information kommer bort i bruset och ambulanspersonalen kan behöva ändra till att använda 

mobiltelefoner. Även om de i studien har en annan typ utav radioapparat än Rakel-apparaten 

så kan dessa problem ändå appliceras på de liknande problem studiedeltagarna nämner i 

aktuell studie om sämre tolerans på nätet vid hög belastning. Dessa faktorer belyser 

nödvändigheten i att använda en väldefinierad och strukturerad modell eller formulär för 

kommunikation hos alla aktörer (ibid.).   

 

Ambulanssjuksköterskorna i studien beskrev att trots att de upplevde brister i och hur 

kommunikationssystemet att det var skönt att de kan samverka över en gemensam kanal och 

på så sätt slippa springa mellan olika aktörer för att få fram information och att det, i sin tur 

gör arbetet vid insats smidigare då de får fokusera på den uppgift de har och snabbt kan föra 

vidare information som är viktig för själva omhändertagandet. I en studie av Koval (2014) 

berättade personal som arbetar i ambulanshelikopter att det är stor frustration när det inte går 

att höra den information som sänds över radiokanalen. De beskrev att det var en trygghet att 

veta att man alltid kan nå olika aktörer både för att ge och få den information som man 

behövde under insats, som att till exempel veta var det var säkert att landa. Studien är gjord i 
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USA där de har ett annat kommunikationssystem än vad vi har i Sverige. De använder sig av 

både analoga och digitala frekvenser i sina kommunikationsenheter. Dock visar de på vikten 

av att veta att det finns en kanal där de alltid kan nå ledningscentralen eller andra helikoptrar 

för att få eller meddela viktig information och den känsla av trygghet det ger. Ambulans-

sjuksköterskorna i denna studie beskrev också tryggheten i att veta att de har med sig SOS 

under hela insatsen och kan nå dem direkt via Rakel-systemet, både för sin egen säkerhets 

skull då de befunnit sig i hotfulla situationer men även för att kunna göra omhändertagande så 

optimalt som möjligt för patienten genom att kunna få fram eller meddela viktig information 

gällande insatsen. 

 

I resultatet framkom det att ambulanssjuksköterskorna upplever att de behöver mer utbildning 

och övning, både gällande hur man använder systemet men även i hur man kommunicerar på 

ett korrekt sätt. Detta för att omhändertagande ska gå så fort som möjligt men framför allt att 

det ska ske så säkert som möjligt. Personalens främsta uppgift på en skadeplats är just att göra 

gott för de drabbade. För att kunna uppnå dessa mål krävs det att man kan hantera de 

kommunikationshjälpmedel som finns samt att man får öva på hur man kommunicerar via 

dessa. Detta visar även en studie av Suserud (2002) där det framkommer att personal som 

deltog i räddningsarbetet under Göteborgsbranden upplevde att insatsen hade varit mer 

strukturerad om kommunikationen inte hade brustit. De menade att genom att öva mer så 

känner man sig mer trygg och säkrare i sin roll och hur man ska göra, vilket leder till att det 

blir mindre stress under en skarp insats och att man då gör ett bättre och säkrare jobb. I en 

rapport om kommunikation vid katastrof och kris som skrivits på uppdrag av The United 

Nations Office For Disaster Risk Reduction (UNISDR) framkommer det att det för många är 

en utmaning att hantera tekniska hjälpmedel och att detta kan bidra till en bristande 

kommunikation (https://www.unisdr.org/we/inform/publications/50319). 

 

Metoddiskussion 

För att beskriva erfarenheterna och upplevelserna av kommunikation med Rakel-systemet hos 

studiedeltagarna valdes en kvalitativ undersökningsmetod med induktivt förhållningssätt. Att 

beskriva ett fenomen som är upplevt av personer är en holistisk tradition där också den 

kvalitativa metoden härstammar ifrån (Henricson, 2017, s. 111). Det induktiva förhållnings-

sättet valdes eftersom vi inte utgår från en bestämd teori med vårt syfte utan genom de 

https://www.unisdr.org/we/inform/publications/50319
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erfarenheter vi fått fram från intervjuerna så kondenserades texten, kategorisering utfördes 

och utifrån det blev det sedermera ett slutresultat. (Henricson, 2017, s. 30-31). 

 

Det planerades från början att till denna studie intervjua åtta till tio personer men på grund av 

bristande svarsfrekvens och trots försök att rekrytera deltagare från annat område i norra delen 

av Sverige så blev det endast sju intervjupersoner. Få deltagare kan anses som en svaghet i 

arbetet, dock upplevdes att en mättnad i de intervjuer som utfördes ändå uppnåddes genom att 

flera av studiedeltagarna sa samma saker vilket ledde till att flertalet textenheter från olika 

intervjuer passade in i samma kategorier (Elo et al., 2014).    

 

Vid intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor i avsikt att få 

ett så rikt data som möjligt. Det ger också en bättre interaktion mellan intervjuaren och 

intervjupersonen då öppna frågor ställs så att intervjupersonen kan fritt berätta. Används 

alltför detaljerade frågor kan det inverka på intervjun såtillvida att samspelet blir lidande 

(Henricson, 2017, s. 145). Semistrukturerade frågor ger också en möjlighet att de inte måste 

ställas i korrekt ordning utan kan anpassas efter hur flödet i intervjun ter sig men det är viktigt 

att de frågor som används är väl förberedda för att svara mot syftet med studien (Whiting, 

2008). Den avsatta tiden för intervjuerna var 40-60 minuter, varje intervju tog från åtta till 

tjugotre minuter att genomföra. Intervjutiden blev inte enligt avsatt tid vilket vi tror beror på 

att det blev en mättnad i intervjuerna snabbare än den avsatta tiden. Den kortaste av 

intervjuerna genererade också en mindre mängd av data trots försök att ställa öppna frågor 

och ge möjligheten och tiden för studiedeltagaren att tänka efter. De två första intervjuerna 

utförde författarna till studien gemensamt de övriga fem utfördes var för sig. Vår tanke bakom 

detta var att författarna delvis är olika som personer och kan därmed utföra intervjun på olika 

sätt dock med intervjuguiden som riktlinje och eventuellt på detta sätt få ett rikare data. Under 

analysarbetets gång märktes dock ingen skillnad i att vi använt oss av detta arbetssätt. Det 

utfördes ingen provintervju innan start av datainsamling, vilket kan vara en svaghet med 

denna studie. 

 

Dataanalysen utfördes med inspiration av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

den kvalitativa innehållsanalysen. Enligt tidigare nämnda författare är trovärdighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet nyckelord för metoden. På grund av att den 
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aktuella studien utfördes i endast en del av Sverige kan det vara svårt med överförbarheten av 

resultatet på andra platser i Sverige då organisationer kan se olika ut beroende på var i landet 

det är. Transkriberingarna lästes noggrant igenom för att få en förståelse av innebörden innan 

kondensering. Då författarna till denna studie inte arbetat med det som studeras så har inte 

heller forskningsprocessen färgats av tidigare erfarenheter vilket ökar bekräftelsebarheten i 

arbetet. Kategorisering utfördes och de meningsenheter som hade en liknande innebörd 

sammanfördes. Genom att använda oss av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning så 

tror vi att sannolikheten för studiens trovärdighet ökar då den metoden använts i många andra 

vetenskapliga studier. Så till vida har även handledaren till författarna under processens gång 

granskat och följt arbetet, detta kan ses som att det ökar validiteten/trovärdigheten enligt 

Henricson (2017, s. 415). Med tanke på det lilla urvalet som representerat denna studie samt 

att det är begränsat till en del av Sverige så minskar möjligheten att uppnå hög grad av 

vetenskaplighet. 

 

På grund av ett litet intresse för medverkan besökte författarna stationerna och ställde 

förfrågan direkt om deltagande i studien. Därigenom fick vi fler deltagare, men huruvida det 

etiska förhållningssättet kunde upprätthållas med respekt för individen om självbestämmande 

att medverka, är oklart då vi kom till deltagarnas arbetsplats med en direkt förfrågan. Det kan 

ha varit svårt för deltagarna att tacka nej då författarna träffat de flesta tidigare i sina arbeten. 

Dock fanns det möjlighet att välja att inte delta eftersom författarna informerade muntligt om 

att det inte föregick något tvång till medverkan i studien. 

 

Slutsats 

Att arbeta på en skadeplats är både stressande och krävande för alla aktörer. För att kunna 

genomföra en säker insats så väl för inblandade aktörer men också för den drabbade är det av 

största vikt att det finns en fungerade kommunikation. För att säkerställa en säker och bra 

kommunikation har de inblandade aktörerna Rakel-enheter för att kunna kommunicera under 

en insats. I resultatet framkommer det att det behövs mer utbildning i hur man använder 

Rakel-enheten men även utbildning i hur man pratar på ett korrekt sätt vid kommunikation via 

systemet. Resultatet visar också att det behövs mer övning både inom den egna verksamheten 

men även samövning med övriga aktörer för att känna sig mer trygg och veta att kommunika-

tionen fungerar under skarp insats. Kommunikation är något som bör fortsätta att studeras och 
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för att kunna förnya befintliga riktlinjer i en strävan att kunna optimera omhändertagandet av 

drabbade.  

 

Kliniska implikationer 

För att kunna göra ett snabbt och säkert omhändertagande under insats där flera aktörer 

medverkar måste det ske ett fortsatt förbättringsarbete med utbildningsdagar samt övningar 

mellan ambulans, räddningstjänst, polis och SOS gällande att kommunicera på ett korrekt sätt 

via Rakel-systemet och talgruppen RAPS. Ambulanssjuksköterskornas upplevelser som 

beskrivs i denna studie belyser detta behov och kan i en förlängning bidra till att utveckla 

kommunikation och samverkan i det prehospitala arbetet under en pågående händelse och på 

samma sätt öka patientsäkerheten genom att omhändertagandet sker snabbt, effektivt och 

säkert. Oavsett inblandade aktörer ska patientens omhändertagande inte bli lidande på grund 

av bristande kommunikation. 
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Bilaga 1 

Information- och samtyckesbrev 

 

 

 

 

Information och samtycke 

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett studieprojekt; Ambulanssjuksköterskors upplevelse av 

kommunikation via kommunikationskanalen för räddningstjänst, ambulans, polis och SOS (RAPS).  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på olika ambulansstationer har vi uppmärksammat 

att många påtalar brister inom kommunikationen i RAPS-talgrupper i Rakel-systemet. Detta vill vi 

undersöka i vårt examensarbete för att se om denna upplevelse är gemensam bland 

ambulanspersonalen i norra Sverige. Du som arbetat minst ett år inom ambulansverksamheten och är 

specialistsjuksköterska tillfrågas att delta i denna studie då vi fått information av din chef att du 

genomgått utbildning i användandet av Rakel-systemet samt har minst ett års erfarenhet i användandet 

av denna och har använt talgruppen RAPS.  

Vi kommer att utföra en intervju på cirka en timme med dig. Om möjlighet ej finns att träffas eller om 

du föredrar att inte träffas fysiskt, kommer vi att göra en telefonintervju. Intervjun kommer att spelas 

in. Projektet kommer att samla in och registrera information från de intervjuer vi genomför med 

studiedeltagarna. Intervjuerna kommer att skrivas ut i text och inga namn eller ortsnamn kommer att 

finnas med. Möjligheten att avbryta sin medverkan, utan att behöva ange skäl för detta, finns så länge 

inte texterna hunnit bli transkriberade. Då hela projektet är avslutat och godkänt kommer all insamlade 

data att raderas. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 

den. Ansvarig för dina personuppgifter är Luleå Tekniska Universitet.  Resultatet av studien går att få 

fram genom att via internet söka sig in på DiVA-portalen, www.diva-portal.org/, och därefter söka 

namnet på studien. Så fort den är godkänd publiceras den där. Möjligheten att få tillgång till sin 

individuella data går bra genom att ta kontakt med ansvariga för studien, se kontaktuppgifter nedan. 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att 

inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att 

påverka din framtida vård eller behandling. Om du vill avbryta ditt deltagande eller har andra frågor 

ska du kontakta de ansvariga för studien. 

 

Ansvariga för studien 

Magdalena Larsson  Sandra Toroczkay 

070-XXXXXXX  070-XXXXXXX  

xxxxxxxx@student.ltu.se  xxxxxxxx@student.ltu.se 

 

Ansvarig handledare 

Katarina Leijon-Sundqvist 

0920-XXXXX 

xxxxxxxx@ltu.se 

http://www.diva-portal.org/
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Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag får 

behålla den skriftliga informationen. 

 

□ Jag samtycker till att delta i studien 

Ambulanssjuksköterskors upplevelse av kommunikation via kommunikationskanalen för 

räddningstjänst, ambulans, polis och SOS (RAPS). 

□ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen. 

 

Plats och datum  Underskrift 

…………………………………… …………………………………………… 
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Bilaga 2  

Intervjuguide   

  

Intervjuguide 

Frågor gällande bakgrundsfakta 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du arbetat som inom ambulanssjukvården? 

• Hur länge har du arbetat som sjuksköterska respektive specialistsjuksköterska inom  

ambulanssjukvården? 

• Har du använt Rakel och/eller RAPS i ditt yrkesutövande? 

 

Frågor gällande upplevelser av kommunikation och kommunikationssystemet 

• Kan du beskriva hur det är att använda Rakel under insats? 

• Kan du beskriva hur det är att använda talgruppen RAPS under insats? 

• Beskriv på vilket sätt dessa system hjälper dig i kommunikationen med övriga aktörer under 

insats? 

• Upplever du att dessa system på något sätt påverkar tryggheten i arbetsutförandet och i så fall 

på vilket sätt? 

• Upplever du att dessa system påverkar patientsäkerheten och i så fall på vilket sätt? 

 

Följdfrågor som kan användas 

• Kan du beskriva mer hur du tänker? 

• Kan du utveckla ditt resonemang? 

 

 

 

 

 


