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Abstrakt 

Bakgrund: De senaste årtiondena har det skett en centralisering av sjukvården vilket i 

kombination med begränsade resurser prehospitalt leder till långa avstånd innan ambulans 

och patient når den enhet som erbjuder den vårdnivå som krävs. På landsbygden är god 

samverkan med andra yrkeskategorier grundläggande för att uppnå ett optimalt 

omhändertagande av patienter på händelseplats. Syfte: Att studera Ambulanspersonals 

upplevelser av samverkan vid Prehospital händelse på landsbygd. Metod: Data insamlades 

genom semistrukturerade intervjuer i fokusgrupper med totalt 12 deltagare från en 

ambulansstation belägen på landsbygden i norra Sverige. Intervjumaterialet transkriberades 

och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysprocessen resulterade i 

fyra kategorier: Att bristande resurser leder till utsatthet och känslan av otrygghet, Att egna 

initiativ är nödvändigt för att främja samverkan, Att tydlig information och god 

kommunikation är en förutsättning för samverkan samt Att förbättrade rutiner krävs för att 

utveckla samverkan. Ambulanspersonalen upplevde en utsatthet på grund av långa avstånd 

till både sjukhus och närmsta sjukvårdsresurs. Få medicinska resurser ställer högre krav på att 

samverkan med andra yrkeskategorier fungerar för ett optimalt omhändertagande av patienter 

i en prehospital miljö. En god samverkan grundade sig i en vilja att hjälpa till i omvårdnaden 

för patientens bästa. Brister i samverkan orsakades bland annat av uteblivna övningstillfällen 

samt utebliven återkoppling med andra resurser när samverkan skett. Slutsats: För en bra 

samverkan vid omhändertagande av patienter krävs god kommunikation mellan 

yrkeskategorier, mer gemensamma övningar samt utveckling av befintliga rutiner och 

riktlinjer. 
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Introduktion 

 

Grunden i ambulanspersonalens arbete är att identifiera omvårdnadsbehov samt göra 

medicinska bedömningar i olika mer eller mindre komplexa situationer prehospitalt. Vilka 

situationer ambulanspersonalen möter kan variera mycket, allt från att ta hand om en patient 

åt gången till stora händelser med många inblandade (Hörberg, Lindström, Kalén, Scheja & 

Vicente, 2017). Ambulanspersonalens ansvarsområde innefattar bedömning av både platsen 

och miljön, såväl som patientens tillstånd, behov av behandling och vårdnivå. Det är viktigt 

med en snabb och korrekt medicinsk bedömning för att sedan kunna göra en prioritering av 

vad som är bäst för patienten både utifrån ett medicinskt och omvårdnadsmässigt perspektiv 

(Ahl et al., 2005).  

Ambulansverksamhet bedrivs över hela Sverige i olika omfattning i stora städer och mindre 

samhällen. Jordbruksverket (2015) har gjort en klassificering där kommuner utifrån specifika 

kriterier delas in i storstadsområde, stadsområde, landsbygd och glesbygd. Definitionen utgår 

från antalet invånare per kvadratkilometer samt hur långt det är till närmaste tätort. Med tätort 

menas ett samhälle med minst 3000 invånare. Landsbygd definieras som ett samhälle med 

minst 5 invånare per kvadratkilometer, men inte mer än 10,000 invånare totalt (ibid.). För att 

räknas som landsbygd ska även samhället ligga mellan 5 och 45 minuters bilväg från 

närmaste tätort. Om avståndet överskrider 45 minuters bilväg blir definitionen istället 

glesbygd (Glesbygdsverket, 2008).  

De senaste årtiondena har antalet sjukhus och akutmottagningar i Sverige minskat vilket lett 

till långa avstånd prehospitalt innan patienterna når den enhet som erbjuder den vårdnivå som 

krävs (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2009). I Crandall et al. (2013) beskrivs att 

det finns ett samband mellan långa avstånd prehospitalt och ökad dödlighet för patienter som 

varit med om händelse som klassats som trauma. Även Dinh et al. (2013) samt Alarhayem et 

al. (2016) beskriver att förutsättningarna för överlevnad efter trauma minskar för varje minut 

som går innan definitiv vård på sjukhus kan uppnås. Definitiv vård inom loppet av en timme 

efter trauma, ofta benämnt som ‘gyllene timmen’, ökar chansen för överlevnad samt minskar 

risken för kvarvarande restsymtom i efterförloppet. Den livsavgörande tiden till definitiv vård 

på sjukhus varierar mellan olika skadetillstånd och Alarhayem et al. (2016) visar att chansen 

för överlevnad minskar redan efter 30 minuter vid inre blödningar efter trauma, medan Dinh 

et al. (2013) visar på signifikant ökad överlevnad för patienter med traumatiska skallskador 

ända upp till 2 timmar efter olyckstillfället. 
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En prehospital händelse är en situation som uppkommit av olika anledningar, det kan 

exempelvis handla om händelse av brand, hot och våld, olycka eller sjukdomsfall. Ett 

begrepp som används inom konceptet prehospital sjukvårdsledning är ‘allvarlig händelse’. 

Enligt Socialstyrelsen (2018) definieras en allvarlig händelse som en händelse där behovet av 

sjukvård är så stort att befintliga sjukvårdsresurser vid dessa tillfällen måste ledas och 

fördelas på ett mer koordinerat sätt för att tillgodose det befintliga behovet. I denna studie har 

vi valt att inkludera situationer som klassas både som händelse och allvarlig händelse. 

Inom ambulanssjukvården arbetar som regel två personal i varje ambulans som ett team. Det 

finns inget krav på att vara legitimerad sjuksköterska för att få jobba inom 

ambulanssjukvården men minst en i besättningen måste vara legitimerad. Den legitimerade 

sjuksköterskan kan vara antingen grundutbildad eller vidareutbildad inom akutsjukvård 

(Wihlborg, Edgren, Johansson & Sivberg, 2017). Ambulanssjukvårdare är icke legitimerad 

personal, vilket innebär att de har utbildning inom prehospital vård men med restriktioner för 

att få ge läkemedel (Hörberg et al., 2017).  

Ett koncept riktat mot prehospital sjukvårdsledning (PS-konceptet) är framtaget och bygger 

på hur arbetet ska organiseras vid en händelse. PS-konceptet utgår från att den första 

ambulansen på plats intar rollen som sjukvårdsledning och blir då ledningsambulans. 

Besättningen i ambulansen delas upp att ansvara för olika roller vid en händelse. Den i 

besättningen med högst medicinsk kompetens blir medicinskt ansvarig och har till uppgift att 

utföra de medicinska bedömningarna av patientens vårdbehov. Den andra i besättningen blir 

sjukvårdsledare och har till uppgift att leda och organisera det administrativa arbetet med 

samordning och kommunikation mellan olika resurser. Tanken är att ambulanspersonalen 

genom detta arbetssätt på ett effektivt och strukturerat sätt ska kunna organisera arbetet på 

skadeplats. Arbetssättet ska användas i allt från mindre händelser till större katastrofer 

eftersom kommunikation mellan ambulanspersonal och andra inblandade resurser är mycket 

viktigt. God samverkan är grundläggande för att uppnå ett optimalt omhändertagande av 

patienter på skadeplats (Nilsson & Kristiansson, 2015, s. 35, 39, 41, 43). Samverkan sker 

mellan olika yrkeskategorier såsom ambulanspersonal, SOS, räddningstjänst, polis, personal 

på sjukhuset med flera. Denna samverkan sker kontinuerligt både vid akuta och mindre akuta 

situationer från utlarmning, under arbetets gång tills dess att vårdkontakten avslutas (Ahl et 

al., 2005). 
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Enligt Socialstyrelsen (2017) har antalet personer som uppsöker akutsjukvård ökat de senaste 

åren samtidigt som Elmqvist, Brunt, Fridlund och Ekeberg (2010) beskriver att 

ambulansresurserna minskat. En minskning av ambulansresurser utanför tätort ger ökat 

ansvar även för andra yrkesgrupper såsom räddningstjänst och polis att sätta patientens behov 

före det egna ansvarsområdet. Med ambulanspersonal som ansvarig över omvårdnaden bör 

alla olika resurser arbeta med patientens behov i fokus, vilket leder till ett gränsöverskridande 

arbete med förtroende för varandras kompetens (ibid.).  

På landsbygden är I väntan på ambulans (IVPA) en användbar resurs vid omhändertagande 

av patient när det råder brist på ambulansresurser eller när framkörningstiden är lång. Agréus 

(2014) beskriver att IVPA kan vara en del av Räddningstjänsten som innehar basal 

sjukvårdsutbildning med kompetens att kunna utföra akuta åtgärder såsom hjärt- och 

lungräddning (HLR) vid hjärtstopp, stoppa större blödningar och immobilisera patienten. Ahl 

et al. (2005) visar att god teamsamverkan är beroende av respekt för varandras yrkesroller där 

osäkerhet och en känsla av utanförskap kan vara ett hinder för bra samverkan. En känsla av 

osäkerhet kan leda till att fokus läggs på den egna statusen och det egna ansvarsområdet 

snarare än patientens omvårdnadsbehov. Omhändertagande av kritiskt sjuka och/eller 

skadade patienter i en prehospital miljö upplevs ofta komplext av yrkeskategorier utan 

huvudsaklig vårdutbildning. Ofta uppkommer känslor av otillräcklighet, speciellt i situationer 

när befintliga resurser inte når upp till det behov som finns. Enligt Elmqvist et al. (2010) är 

det viktigt för såväl ambulanspersonal som räddningstjänst och polis att efter sådana 

situationer samla de inblandade för återkoppling och uppföljning av den händelse som 

inträffat. Att samlas och göra en återkoppling är grundläggande för prehospital personal för 

att utvecklas i sin kompetens gällande omhändertagande av patient, samt för att kunna stärka 

sitt självförtroende och minska ifrågasättandet av sin egen förmåga (ibid.). 

 

Rational 

Tidigare forskning visar att behov finns för att optimera samverkan mellan de prehospitala 

resurser som larmas ut till en händelseplats, framförallt på landsbygd där verksamheten är 

extra utsatt i och med långa avstånd både ut till patienten samt in till sjukhuset. Genom att 

intervjua ambulanspersonal vill vi fånga deras upplevelser av hur tillgängliga resurser genom 

samverkan nyttjas ute på skadeplats med patientens behov i fokus. Resultatet kan leda till 

större insikt i hur ambulanspersonalen genom bra teamsamverkan kan optimera 
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omhändertagandet av patient trots en minskning av resurser inom ambulansverksamheten på 

landsbygd. 

 

Syfte 

 

Att beskriva ambulanspersonals upplevelser av samverkan vid Prehospital händelse på 

landsbygd. 

 

Metod 

 

Design 

För att svara på syftet med studien har vi valt att göra en intervjustudie med kvalitativ ansats, 

detta eftersom vi vill lägga fokus på ambulanspersonalens upplevelser. Enligt Polit och Beck 

(2012, s. 515-531) kan kvalitativ ansats användas för att försöka förstå deltagarnas subjektiva 

upplevelser och egna perspektiv utifrån upplevda händelser. 

 

Urval och procedur 

Via ett bekvämlighetsurval rekryterades deltagare till denna studie. Deltagarna var 

legitimerade sjuksköterskor (n=3), specialistutbildade sjuksköterskor (n=6) och 

ambulanssjukvårdare (n=3). I studien inkluderas både sjuksköterskor och 

ambulanssjukvårdare, detta eftersom rollfördelningen ser olika ut vid händelser prehospitalt 

beroende på vilken utbildning personalen i besättningen har. Exempelvis intar 

ambulanssjukvårdare alltid rollen som sjukvårdsledare medan sjuksköterskor antingen kan 

inta rollen som sjukvårdsledare eller medicinskt ansvarig, beroende på hur besättningen är 

sammansatt. Fortsättningsvis används för deltagarna benämningen ambulanspersonal. 

Inklusionskriterier för studien var en ambulansstation som enligt definition ligger på 

landsbygd samt geografisk tillgänglighet för att båda författarna skulle kunna medverka vid 

intervjuerna. Vidare inklusionskriterier var att ambulanspersonalen ska arbeta aktivt inom 

ambulansverksamheten på landsbygden och inneha utbildning inom prehospital 

sjukvårdsledning samt varit med vid minst en händelse där det skett samverkan med andra 

yrkeskategorier. 

Vi har valt att genom ett totalurval inkludera all ambulanspersonal på utvald station oavsett 

hur länge personalen aktivt arbetat prehospitalt. Detta eftersom erfarenheter från både ny och 
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rutinerad personal tillsammans kan skapa en större bredd och variation i materialet (jfr. Polit 

& Beck, 2012, s. 265). Verksamhetschefen vid ambulansstationen tillfrågades om tillåtelse att 

genomföra studien vid verksamheten genom utskick av informationsbrev. Därefter skickades 

informationsbrev till ambulanspersonalen (n=12). Alla tillfrågade gav sitt skriftliga 

informerade samtycke till att medverka i studien. 

 

Kontext 

Ambulansstationen som inkluderades i studien är belägen på landsbygden, ca 5-8 mil från 

sjukhus med akutmottagning och beredskap för omhändertagande av trauma- och svårt sjuka 

patienter. Ambulansstationen är under vardagar integrerad med hälsocentralen där 

ambulanspersonalen hjälper till i telefonrådgivningen och på jourmottagningen. Dagtid finns 

två ambulanser men kvällar/nätter/helger finns enbart en ambulans i tjänst inom samhället. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen har genomförts som fokusgruppsintervjuer (FGI). Polit och Beck (2012, s. 

537) menar att god gruppdynamik och trygghet i gruppen där deltagarna vågar uttrycka sig är 

goda förutsättningar för en lyckad fokusgruppsintervju. Intervjuerna har skett vid två olika 

tillfällen med sex personer i varje fokusgrupp för att skapa en diskussion och kunna lyfta 

fram olika uppfattningar och erfarenheter angående hur samverkan fungerar vid händelse på 

landsbygd. Vid en fokusgruppsintervju bör det vara ca 5-12 deltagare i gruppen för att få en 

diskussion (Polit & Beck, 2012, s. 537). 

Båda författarna deltog vid båda fokusgruppsintervjuerna. Författarna hade ansvar för varsin 

intervju där den ena följde en tydlig struktur och ställde frågor utifrån utarbetad 

intervjuguide, medan den andra säkerställde att diskussionen svarade mot syftet. Exempel på 

en fråga var ’Kan ni berätta hur ni upplever samverkan med andra yrkeskategorier vid 

omhändertagandet av patienter på händelseplats?’. Enligt Polit och Beck (2012, s. 538) är det 

viktigt att författarna är strukturerade samt följer utarbetad intervjuguide för bästa möjliga 

resultat. Intervjuerna utfördes på arbetsplatsen under arbetstid och deltagande i intervjuerna 

var de fyra som gick på sitt arbetspass samt de två som gick av sitt pass. Varje intervjutillfälle 

varade drygt 60 minuter och spelades in med ljudupptagning via dator som sedan 

transkriberades ordagrant inför dataanalysen. 
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Dataanalys 

För att analysera och bearbeta insamlat intervjumaterial har vi använt oss av kvalitativ 

innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Vi har använt en manifest 

ansats som lägger fokus på att identifiera meningsenheter och tydliggöra innehåll snarare än 

att lägga tolkning bakom meningarnas innehåll (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). De 

transkriberade intervjutexterna bearbetades av båda författarna genom att delas in i 155 

meningsenheter. Under analysprocessen har vi diskuterat materialet för att inte lägga tolkning 

bakom meningar och uttal. Därefter kondenserades meningsenheterna vilket innebär att de 

förkortas men fortfarande behåller sin mening. De skrevs därefter om till att-satser och fördes 

ihop till en första kategori. Kategoriseringen skedde i flera steg baserat på likheter och 

skillnader i innehåll. Analysprocessen bedömdes klar när fyra olika kategoriers innehåll inte 

återkommer i någon annan kategori. Dessa fyra kategorier ligger till grund för det slutgiltiga 

resultatet som svarar mot syftet. 

 

Etiska överväganden 

En ansökan om etikprövning lämnades till Luleå tekniska universitet för godkännande att 

samla data i vårdmiljö. Efter godkänd etikprövning inhämtades samtycke på berörd 

ambulansstation innan datainsamlingen påbörjades. 

Eftersom vi valt att fokusera på upplevelsen av samverkan har vi valt att inte att gå in på 

specifika patientfall innehållande personuppgifter där det finns risk att personalen bryter mot 

sekretessen. Eftersom intervjuerna sker i grupp kan deltagandet inte vara helt anonymt men vi 

har säkerställt en anonymitet i presentationen av resultatet. Alla intervjuer har avidentifierats 

och data har enbart behandlats av författarna samt handledaren av studien. Hanteringen av 

materialet har skett så att det inte är möjligt att härleda någon del till varken specifik person, 

plats eller händelse.  

Vi har inhämtat skriftligt informerat samtycke av samtliga tillfrågade deltagare i studien. 

Informerat samtycke innefattar information om studiens syfte, hur datainsamling kommer att 

ske, vad materialet kommer att användas till samt hur sekretess och behandling av 

personuppgifter kommer att hanteras (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 87-90). Underskrivna 

samtyckesblanketter förvarades inlåsta hos författarna under studiens gång. Efter slutförd 

studie kommer ljudinspelningarna, det transkriberade intervjumaterialet samt de underskrivna 

blanketterna att makuleras. 
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Det är viktigt att deltagarna informeras om vilka för- och nackdelar det kan finnas med att 

delta i den aktuella studien samt om det kan innebära någon risk att medverka (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 87-90). En fördel med studien är att i arbetsgruppen kunna föra en 

diskussion som kan leda till en ökad medvetenhet om hur samverkan fungerar. En risk för 

deltagarna kan vara en känsla av utelämnande att dela med sig av personliga upplevelser i en 

grupp. Vi anser att fördelarna med studien överväger riskerna eftersom resultatet kan bidra 

till utveckling inom det prehospitala omhändertagandet av patienter. 

 

Resultat 

 

Under arbetet med den transkriberade texten framkom totalt fyra olika slutkategorier. 

Översikt över slutkategorierna presenteras i tabell ett. 

Tabell 1. Översikt över kategorier. 

Kategorier (n=4). 

Att bristande resurser leder till utsatthet och känslan av otrygghet 

Att egna initiativ är nödvändigt för att främja samverkan 

Att tydlig information och god kommunikation är en förutsättning för samverkan 

Att förbättrade rutiner krävs för att utveckla samverkan 

 

Att bristande resurser leder till utsatthet och känslan av otrygghet 

Ambulanspersonalen beskrev att samverkan inte alltid fungerade bra på grund av att inte rätt 

antal resurser larmades ut av SOS vid händelser på landsbygd. Detta beskrevs leda till att de 

själva behövde göra en bedömning av resursbehovet redan under utlarmning, det gav en 

känsla av att vinna tid. Med utgångspunkt i den information som SOS skickat initialt gjorde 

ambulanspersonalen en bedömning av vilket antal resurser, samt vilka yrkeskategorier som 

skulle komma att behövas vid en händelse. 

5: SOS lämnar många gånger bedömningen till oss. NI får göra bedömningen, och det måste 

vi ju göra om vi är på väg ut, redan i bilen får vi ju göra bedömningen istället för att SOS har 

gjort det. 
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2: Jag tycker att det är väldigt olika beroende på vem som är larmoperatör. Man ser att vissa 

är väldigt.. mer på alerten och det är ju så med allting. 

3: Mm.. Det måste ändå vara bättre att man drar för mycket tänker man i första hand.. 

(Fokusgrupp 1) 

Ambulanspersonalen beskrev att de upplevde att det var bättre att skicka för mycket resurser 

initialt vid utlarmning till en händelse, för att sedan återkalla om behovet inte skulle finnas. 

Detta gynnade samverkan mellan alla yrkeskategorier såsom räddningstjänst, polis och fler 

ambulanser. I annat fall beskrevs en risk att ambulanspersonalen vid ankomst till 

händelseplatsen skulle inse att de inte hade tillräckligt med resurser, vilket i sin tur skulle 

innebära att de fick vänta länge på ytterligare resurser relaterat till de långa avstånden. 

Ambulanspersonalen beskrev att de i vissa fall var tvungna att avvika från det grundläggande 

arbetssättet i PS-konceptet relaterat till för få resurser. En situation på händelseplats kunde då 

innebära att båda i besättningen behövde delta i den direkta vården av patienter. Detta i sin 

tur upplevdes påverka samverkan med andra enheter då de ofta blev ifrågasatta av annan 

ambulanspersonal varför de inte kunnat upprätthålla sina roller som sjukvårdsledare och 

medicinskt ansvariga. Upplevelsen av att behöva tänka utanför ramarna och frångå PS-

konceptet ansågs som ett misslyckande för att de inte kunnat fullfölja det arbetssätt som 

förespråkas, samtidigt som ett bra omhändertagande för den enskilde patienten värderades 

högre än utarbetade rutiner. 

Vid de tillfällen då ambulansen inte fanns i samhället var räddningstjänsten (RTJ) ofta först 

på plats då de larmats på ett i väntan på ambulans (IVPA) uppdrag. De kunde då göra en 

första bedömning och vid behov genomföra lättare sjukvårdsinsatser. Detta skapade en 

trygghet för patienter och anhöriga genom att någon kom till händelseplatsen oavsett 

yrkeskategori och utbildning. 

4: Det gör ju mycket för anhöriga och patienten den här tryggheten att det kommer någon. 

5: Ja oj, det gör stor skillnad bara att det kommer dom här människorna och finns i deras 

närhet. 

(Fokusgrupp 1) 
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Andra yrkeskategorier som sjukresor och buss upplevdes vara en stor del av samverkan på 

landsbygden när sjukvårdens egna resurser var begränsade. Dessa resurser kunde användas 

vid tillfällen där det inte bedömdes finnas något sjukvårdsbehov under transport, vid tillfällen 

där sjukvårdens egna resurser inte räckte till vid händelseplatser med många skadade samt 

om behov fanns för att hålla patienter varma. 

Vid de tillfällen polisen fanns på plats upplevdes samverkan som mycket god. Detta var vid 

händelser där det till exempel fanns ett behov av att spärra av ett område eller vid händelser 

där det förekom hot och våld. Ett hinder för god samverkan beskrevs dock vara att polisen 

ofta befann sig långt bort samt att deras arbetsuppgifter ute på en olycksplats skiljde sig 

avsevärt från ambulanspersonalens insatser, vilket hindrade deras möjligheter att delta i det 

direkta omhändertagandet av patienten. I dessa situationer beskrev ambulanspersonalen sig 

känna en trygghet i och med polisens närvaro men att känslan av utsatthet fanns kvar då de 

var för få i patientvården. 

4: När vi vet om det i förväg och det finns polis på samhället så händer det att vi har tagit 

med i bilen om personen är omedgörligt eller så. 

5: Då finns en möjlighet om du då känner en osäkerhet att be en polisbil ansluta, att möta 

upp. Det brukar fungera OM det finns resurser. Utan problemet när det gäller poliser är väl 

resurser, att det ska finnas tillgängligt. Men dom brukar, som jag upplever brukar dom aldrig 

neka om vi begär dom 

1: Tillgängligheten är alltså.. finns dom där så  

(Fokusgrupp 1) 

 

Att egna initiativ är nödvändigt för att främja samverkan 

Ambulanspersonalen beskrev att det egna initiativet och förmågan till problemlösning ansågs 

ha en betydelse för att främja en god samverkan med andra yrkeskategorier. Det kunde gälla 

allt från kontakten med SOS under utlarmning till samverkan kring omhändertagande av 

patienten på händelseplats, samt under transport till sjukhus. Att kunna ifrågasätta till 

exempel vilka enheter som dragits ut på larm, liksom att kunna be om hjälp av andra på 

händelseplats beskrevs som viktigt. Osäkerhet hos ambulanspersonalen ledde till sämre 

initiativförmåga vilket i sin tur beskrevs leda till sämre samverkan på en händelseplats. 

Däremot ingav samverkan med den lokala räddningstjänsten och polisen en känsla av 
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trygghet, då de upplevdes ha kunskap och mycket att tillföra på olycksplatser vid 

omhändertagande av patienter. Räddningstjänsten beskrevs som en resurs som de ofta bad om 

hjälp från till uppgifter såsom att köra ambulanstransport till sjukhus och att hjälpa till vid 

immobilisering av patienten. De andra yrkeskategorierna beskrevs vara villiga att hjälpa till 

och vilja göra rätt för sig vilket gav en trygghet för ambulanspersonalen vid händelser på 

landsbygden. Samverkan fungerade och ambulanspersonalen behövde inte alltid be andra 

yrkeskategorier om att få hjälp. 

2: Jag upplever att det finns en vilja att hjälpa till, bara dom får veta vad dom ska göra. Då 

skulle de flesta hjälpa till. 

5: Utan dom (räddningstjänsten) så är det flera situationer då patienterna aldrig överlevt 

utan deras hjälp. 

(Fokusgrupp 2) 

Det egna tankesättet kring resurser beskrevs kunna begränsa möjligheterna till samverkan. 

Detta gällde exempelvis situationer där ambulanspersonalen behövde hjälp från andra enheter 

men inte ville tömma omkringliggande samhällen på resurser, de menade att de borde bli 

bättre på att nyttja andra resurser som faktiskt finns om behov uppstår. 

5: Många gånger tror jag att vi kanske håller tillbaka själva lite grann för vi vill inte dra på 

det stora artilleriet, vi är så lite resurser som de är.. Så man håller kanske själv tillbaka som 

sjukvårdsledare, du vill inte dra ut ambulanser från de närliggande städerna. 

4: Ja det tror jag också.  

(Fokusgrupp 1) 

 

Att tydlig information och god kommunikation är en förutsättning för samverkan 

Ambulanspersonalen beskrev sig uppleva att tydlig information är grunden till en bra 

samverkan. Polisen som använder sig av kortfattad och tydlig kommunikation via radion 

beskrevs vara avgörande för fortsatt samverkan vid en händelse i landsbygd. Detsamma 

gällde för den totalinformation som kom från SOS under utlarmning till händelseplats. De 

gånger ambulanspersonalen fått larminformation med knapphändiga eller otydliga uppgifter 

har de tagit kontakt med SOS för förtydligande, eftersom bristen på konkret information 

försvårar förberedelserna inför ankomst till exempelvis en olycksplats. 
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Hinder i kommunikationen beskrevs försvåra samverkan. Detta var till exempel relaterat till 

att polisen var svår att nå via radio, vilket delvis upplevdes bero på olika yrkeskategoriers 

arbetssätt gällande radiokommunikation. Utebliven information av polisen kunde medföra att 

ambulanspersonalen åkte till platser som inte var säkrade av polisen, eller att det fanns 

våldsamma personer på platsen vilket ledde till att de utsattes för onödiga risker med påföljd 

att omhändertagandet av patienten påverkas. 

Radiodisciplin beskrevs av ambulanspersonalen som viktigt för att undvika missförstånd och 

att man ska vara tyst om man inte har något relevant att säga. Irrelevant information utav 

andra yrkesgrupper försvårade kommunikationen vid en situation med en allvarlig händelse. 

6: En olycka utanför samhället där många resurser var dragna, både ambulans, 

räddningstjänst och polis… där pratades det för mycket om oviktiga saker. 

4: Såna gånger ännu viktigare att hålla radiodisciplin. Svårt att sålla ut vad som är viktig 

information och inte i skarpt läge med många inblandade. 

(Fokusgrupp 2) 

I kommunikationen mellan ambulanspersonal och andra yrkeskategorier ansågs det viktigt att 

som ambulanspersonal ha en förmåga att kunna leda och stötta andra yrkeskategorier i 

sjukvårdsinsatser vid omhändertagande av patient, samt att bidra till att minska deras 

stresspåslag och ge feedback vid utförda åtgärder. Detta för att andra yrkeskategorier skulle 

kunna känna en trygghet i att hjälpa till. 

5: Ja det är nog viktigt att klä av dom lite av den stressen som absolut kommer på ett helt 

annat sätt. 

2: När det är någon annan än ambulanspersonal. 

5: Ja och så ska dom in i den här ambulansen som dom inte är bekväm med. 

(Fokusgrupp 1) 

Att upprätta kommunikation gällande återkoppling efter larm beskrevs vara något som sällan 

skedde mellan berörda yrkeskategorier. Det kunde vara svårt att få till på grund av att 

exempelvis räddningstjänst, polis och ambulans var stationerade i olika lokaler och hade 

olika scheman. Ambulanspersonalen beskrev däremot tillfällen där räddningstjänsten kommit 
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för återkoppling efter larm där de utfört sjukvårdsinsatser i syfte att ta upp vad som varit bra 

och mindre bra. 

2: Ja typ för att få feedback på vad dom hade gjort och hjälpt oss, rent sjukvårdsmässigt om 

dom gjort rätt. 

6: Om behovet finns är det ju oerhört nyttigt att få prata igenom de med dom. Med varann, 

med andra resurser, de yrkeskategorier som medverkat. 

4: Det är bara vid något enstaka tillfälle, då räddningstjänsten hjälp till med 

sjukvårdsinsatser då de har varit lite tuffare grejer där de har varit jobbigt. Mer till syfte att 

tagit upp vad man kunde gjort bättre… vad man gjort fel. 

(Fokusgrupp 2) 

 

Att förbättrade rutiner krävs för att utveckla samverkan 

Ambulanspersonalen beskrev att eftersom det finns få resurser och avstånden är långa är det 

viktigt att utveckla de lokala resurser som finns inom samhället. IVPA beskrevs som en bra 

resurs som fanns i en av kommunens byar men inte centralt i samhället. Då det är fler 

invånare centralt i samhället än i omkringliggande byar och alla delar på samma 

ambulansresurser, menade de att det borde finnas IVPA som resurs även centralt när 

ambulansen är ute på larm. 

Ambulanspersonalen beskrev att det fanns flera i personalen på hälsocentralen som var vana 

att arbeta prehospitalt vilket kunde underlätta för samverkan. Dagtid fanns även 

sjukvårdsgruppen på hälsocentralen. I sjukvårdsgruppen fanns mycket kompetens med 

läkare, sjuksköterska och undersköterska som kunde åka ut till patienten när behov fanns för 

att göra en bedömning och påbörja behandling, i de situationer ambulansen var ute på larm. 

Ambulanspersonalen upplevde dock att samhällets sjukvårdsgrupp inte alltid åkte ut på larm 

även om de larmats ut, vilket ansågs till stor del bero på otydlighet i rutiner och 

kommunikation på arbetsplatsen. De beskrev att det krävs fler gemensamma genomgångar 

och övningar för att sjukvårdsgruppens arbete ska fungera tillfredsställande. 

Gemensamma övningar med andra yrkeskategorier upplevdes viktigt för en bättre samverkan. 

Ambulanspersonalen beskrev vikten av att arbeta ihop med lokala resurser innan det blev 

skarpt läge vid en händelse. Att räddningstjänsten kunde få utbildning av ambulanspersonal i 

basal sjukvård och få möjlighet att bekanta sig med ambulanserna skulle gagna alla, såväl 
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personal som patient. Gemensamma övningar beskrevs dock vara något som lätt föll mellan 

stolarna och kunde vara svåra att anordna organisatoriskt inom verksamheterna, trots att de 

ansågs behövas och borde prioriteras. 

4: Men det är väl just det där att vi får tillfälle att öva tillsammans med räddningstjänst och 

polis. Och.. Att vi får jobba ihop oss så att det fungerar bättre när det är skarpt tänker jag. 

(Fokusgrupp 1) 

Ambulanspersonalen berättade att även sjukresor är en resurs som ofta används i det 

prehospitala arbetet på landsbygden. Eftersom det ibland upplevs svårt att nå sjukresor via 

telefon samt att det kan ta lång tid innan de kommer finns risk att väntetiden blir lång för 

patienten. De menade att detta samarbete skulle kunna utvecklas för att öka tillgängligheten 

av ambulansresurser inom samhället. 

Enligt ambulanspersonalen var det en positiv upplevelse att kunna knyta kontakter med andra 

yrkeskategorier som räddningstjänst och polis, att lära känna dem beskrevs leda till bra 

samverkan vid bland annat prehospital sjukvårdsledning. Det upplevdes som en trygghet att 

lära känna människor på andra stationer, speciellt när man jobbar på en mindre station själv. 

Att knyta kontakter behöver inte vara svårt och kan ske med små medel, vilket de menade 

kunde främjas genom korta möten när tid fanns, till exempel över en kopp kaffe. 

Ambulanspersonalen upplevde att det sällan under pågående larm fanns tid till återkoppling 

eller att reflektera över vad de andra yrkeskategorierna gjort. De beskrev däremot vikten av 

att efteråt kunna ha en återkoppling med alla inblandade för att samtala om hur arbetet kring 

en händelse fungerat och vad som eventuellt kunde förbättras i samverkan inför kommande 

händelser. 

5: I det så var det den viktigaste biten, det var hur samarbetet fungerade för en del var aktiv 

hela tiden och en del blev mer såhära.. och väntade.. och det märkte vi.. Du hamnar mer i.. I 

den olyckan som är hamnar vi kanske mer i tunnelseende. 

1: Det tycker jag inte.. 

5: Ja men och det här.. lägger du tid på: hur mår den där brandkillen? 

1: Nej, nej.. inte då. Det har man väl inte tid med.. 

(Fokusgrupp 1) 
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Vårt syfte med studien var att beskriva ambulanspersonals upplevelser av samverkan vid 

Prehospital händelse på landsbygd. I resultatet framkom fyra kategorier: Att bristande 

resurser leder till utsatthet och känslan av otrygghet, Att egna initiativ är nödvändigt för att 

främja samverkan, Att tydlig information och god kommunikation är en förutsättning för 

samverkan, Att förbättrade rutiner krävs för att utveckla samverkan. 

I resultatet framkom att ambulanspersonal som arbetar på landsbygden upplevde utsatthet på 

grund av begränsade resurser som ledde till en ökad samverkan med bland annat 

räddningstjänst och polis gällande omvårdnad och medicinsk behandling av patienter. I 

studien av Elmqvist, Fridlund och Ekeberg (2008) beskrivs att en pågående centralisering av 

akutsjukvården leder till minskad tillgänglighet av ambulanser på landsbygd och glesbygd, 

vilket i sin tur ställer större krav på både räddningstjänst och polis i omhändertagandet av 

patienter vid trauma, där de kan vara först på plats och måsta ta beslut gällande livräddande 

medicinska och psykologiska insatser. Vidare beskrivs betydelsen av mänsklig närvaro vara 

likställd med medicinska åtgärder i det akuta omhändertagandet av patient på skadeplats, 

exempelvis brandmän som pratar lugnande, skapar trygghet och närhet samtidigt som de 

utför basala livräddande åtgärder för att upprätthålla vitala funktioner (ibid.). Detta går att 

relatera till resultatet i vår studie där ambulanspersonalen beskrev att räddningstjänst och 

IVPA var en enormt viktig resurs i omhändertagandet av patienten. Vi anser att en bra 

samverkan mellan lokala resurser prehospitalt på landsbygden kan bidra till att minska 

dödligheten för patienten genom att tiden till definitiv vård på sjukhus kan förkortas. 

I en studie av Saner, Morger, Eser och von Planta (2013) beskrivs en utvärdering av effekten 

efter att man i ett samhälle börjat ta hjälp av sjukvårdsutbildad personal från 

räddningstjänsten de gånger ambulansen är långt borta. I studien blev räddningstjänsten 

utlarmade specifikt vid hjärtstopp i hemmet inom samhällen som definieras som 

glesbygd/landsbygd. Där kunde man se att den sjukvårdsutbildade personalen från 

räddningstjänsten kom först på plats och påbörjade HLR i ett tidigare skede än vad 

ambulansen kunde göra, det i sin tur ledde till en ökad överlevnad för den enskilde individen 

(ibid.). Resultatet i vår studies sista kategori visade att det fanns en önskan om och ett behov 

av utveckling av ett sådant arbetssätt. En önskan från ambulanspersonalen var att samverkan 

med IVPA skulle ske i större utsträckning för att de ska kunna göra en första bedömning av 
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patientens omvårdnadsbehov och eventuellt initiera lättare åtgärder för patienter även inne i 

samhället. 

Resultatet i vår studie visade att egenskaper som initiativförmåga och trygghet i sin 

ledarskapsroll upplevdes ha stor betydelse i hur samverkan med andra yrkeskategorier 

fungerade på händelseplats. Osäkerhet hos ambulanspersonalen var en faktor som begränsade 

samarbetet kring omhändertagandet av patienten. I en studie av Wihlborg, Edgren, Johansson 

och Sivberg (2014) beskrivs karaktärsdrag som bör eftersträvas av specialistutbildade 

ambulanssjuksköterskor i sin yrkesroll. Där ingår ledarskap i det direkta omvårdnadsarbetet 

runt patienten, men även ledarskap som sträcker sig över andra yrkesgrupper på en 

händelseplats. Det framkommer i studien att det ställs höga krav på samarbetsförmåga och 

tydlighet i kommunikation med andra yrkeskategorier där patientens hälsa ska vara i fokus 

(ibid.). I vår studie framkom att det lätt sker missförstånd i kommunikationen på grund av 

otydlighet. Knapphändig och otydlig information kan innebära att både ambulanspersonal 

och patient utsätts för onödiga risker vilket i sin tur påverkar hela omhändertagandet av 

patienten. Rosander och Jonson (2017) beskriver att ambulanspersonalens professionella 

självförtroende kan vara avgörande för ett lyckat ledarskap och god samverkan på 

händelseplats. En förmåga för initiativtagande och problemlösning har en grund hos den 

enskilde individen och är beroende av en rad faktorer såsom erfarenhet i yrket, 

könsskillnader, utbildningsnivå och även stöd från omgivande organisationer (ibid.). Detta 

går att relatera till resultatet i vår studie där ambulanspersonalen upplevde begränsade 

resurser inom samtliga yrkeskategorier med organisatoriska hinder för god samverkan. 

Bristande kommunikation och organisatoriska hinder orsakar svårigheter med återkoppling 

efter samverkan men påverkar även möjligheten till att utföra gemensamma övningar. 

I vår studie framkom att den lokala sjukvårdsgruppen skulle kunna vara en bra resurs i akuta 

fall men att den inte fungerade tillfredsställande på grund av otydliga rutiner. I studien av 

Barnes (2006) beskrivs att sjukvårdsgruppen kan vara en god resurs men många gånger är 

personalen inte van att arbeta i prehospital miljö och inte heller utbildade att triagera och 

behandla patienter som ambulanspersonalen gör. Detta skapar stor osäkerhet hos personalen 

vilket kräver tydliga rutiner samt gemensam utbildning för att sjukvårdsgruppen ska fungera 

(ibid.). I resultatet i vår studie framkom att det fanns personal i den lokala sjukvårdsgruppen 

med erfarenhet av att arbeta prehospitalt men bristen på återkommande utbildning och 

gemensamma övningstillfällen ledde till hinder i samverkan. Vi anser att den bristande 
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samverkan med sjukvårdsgruppen gör att omvårdnaden av patienten riskerar att fördröjas 

trots behov av akut omhändertagande. 

Ambulanspersonalen efterfrågade övningar som skulle stärka det gränsöverskridande lokala 

samarbetet mellan yrkeskategorier för att optimera omhändertagandet av patienten på 

skadeplats. I studien av Berlin och Carlström (2015) beskrivs gemensamma övningar ligga 

till grund för en bra teamsamverkan på skadeplats. Övningar där teamsamverkan ställs i fokus 

istället för enbart yrkesspecifika arbetsuppgifter ökar tryggheten för varandras kompetens och 

skapar större gemenskap. Vidare i studien beskrivs att personal från både ambulans, 

räddningstjänst och polis saknar övningstillfällen som förbereder personalen på verkliga 

situationer. Övningar där man får lösa problem och prova flera olika strategier utan en 

utarbetad förbestämd mall (ibid). I vårt resultat kan man dra paralleller med 

ambulanspersonalens upplevda svårigheter att följa det utarbetade PS-konceptet på 

landsbygden. Det framkom att bra teamsamverkan och förmåga att tillsammans med andra 

yrkeskategorier kunna lösa komplexa situationer på landsbygden är gynnsamt utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv med patienten i fokus, därför krävs mer utbildningstillfällen. 

Metoddiskussion 

En kvalitetsbedömning av denna studie har vi gjort med stöd av begreppen trovärdighet, 

pålitlighet och överförbarhet. 

Trovärdigheten i studien ökar i och med att vi som författare kontinuerligt följt metoden för 

kvalitativ innehållsanalys. Vi har så långt det är möjligt försökt att inte lägga in våra egna 

tolkningar och värderingar i materialet vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) är 

viktigt vid användande av manifest analysmetod. Vi har läst igenom och diskuterat innehållet 

i texten upprepade gånger för att bibehålla objektivitet. Vi har beskrivit resultatet i text och 

även valt att ta med citat. Att använda citat skapar en mer nyanserad beskrivning samt 

förtydligar och stärker resultatet enligt Polit och Beck (2012, s. 595). Eftersom båda 

författarna till studien arbetar aktivt inom ambulansverksamheten samt är bekanta med 

arbetsgruppen sedan tidigare kan vår förförståelse för området vara ett hinder. Detta eftersom 

den egna förförståelsen kan riskera att ytterligare följdfrågor inte ställs där man ber 

deltagarna utveckla sina svar. En förförståelse för området kan även bidra till att vi som 

författare lägger tolkning bakom uttryck och förklaringar, men vad som stärker vår studie är 

att vi varit medvetna om vår förförståelse samt att vi kontinuerligt fått feedback av andra 

studenter och lärare som kritiskt granskat vårt arbete under hela processen. Urvalet skedde 
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genom ett bekvämlighetsurval på en ambulansstation där samtliga anställda tillfrågades och 

deltog i studien, vilket kan ses som en styrka eftersom det ger en samlad bild av personalens 

upplevelser på arbetsplatsen. En svaghet med att enbart ta med en ambulansstation i studien 

kan vara att vi belyser upplevelser som enbart förekommer vid den arbetsplatsen. 

Fördelningen i deltagargruppen var fem män och åtta kvinnor och av dem var tre 

ambulanssjukvårdare, tre legitimerade sjuksköterskor samt sex specialistutbildade 

sjuksköterskor. Vi har reflekterat över att det finns olikheter både i kön och utbildning inom 

arbetsgruppen men eftersom vi inte valt att göra en jämförande studie anser vi att det inte 

kommer att påverka resultatet negativt. En mångfald i arbetsgruppen kan istället ses som 

positivt för en diskussion, där Morgan (1997) beskriver att en homogenitet i bakgrund gynnar 

en gruppdiskussion, medan en homogenitet i åsikter istället kan leda till oproduktiva 

diskussioner. 

Eftersom ambulanspersonal arbetar i team och därigenom skapar både individuella men 

också gemensamma upplevelser anser vi fokusgruppsintervjuer som lämplig metod. Däremot 

blir deltagandet i gruppen inte anonymt vilket Morgan (1997) beskriver som en begränsning 

när information som deltagarna berättar delges för intervjuaren men även för andra deltagare. 

I vår studie har vi som intervjuare en kollegial relation till deltagarna och vi bedömer att 

klimatet är öppet och tryggt vilket därmed kan främja en gruppdiskussion. Vår bekantskap 

med deltagarna sedan tidigare kan däremot påverka resultatet av studien om deltagarna inte 

känner sig bekväma att dela med sig av upplevelser med oss som författare. Vår upplevelse 

som intervjuare är att alla deltagare känt sig bekväma med att komma till tals. Att intervjua 

en grupp som känner trygghet och tillit till varandra är till fördel vid intervjuer där deltagarna 

ges utrymme för diskussion och kan dela erfarenheter mellan varandra, med hjälp av varandra 

(Morgan, 1997). 

Pålitlighet i en studie beskrivs av Polit och Beck (2012, s. 585) som möjligheten till att 

studien ska kunna utföras av andra författare men genom att använda samma metod, samma 

mätinstrument samt med liknande kontext och deltagare kunna komma fram till ett likvärdigt 

resultat. En styrka med vår studie är att vi utgått från samma frågeformulär vid båda 

intervjuerna samt använt ljudinspelning för att inget material ska gå förlorat. Något som man 

bör ta hänsyn till är att vi som författare är oerfarna att intervjua och bearbeta 

intervjumaterial, vilket kan påverka det slutgiltiga resultatet i studien. 
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Överförbarhet är när en studies resultat kan överföras till andra grupper och kontext med 

liknande förutsättningar (Polit & Beck, 2012, s. 525). I en kvalitativ studie är det upp till 

läsaren att bedöma om studien anses överförbar till ett annat kontext och för att läsaren ska 

kunna göra den bedömningen måste författarna förmedla informationen detaljerat (ibid.). I 

vår studie beskrivs vilken population som valts, hur urvalet skett, att studien skett på 

landsbygden, hur datainsamlingen gått till samt att intervjuerna skett utifrån samma 

intervjumall vid båda tillfällena. Detta är faktorer som hjälper läsaren att bedöma om studien 

är överförbar. Organisationen kring ambulansverksamheten kan se olika ut beroende på 

vilken del i landet man befinner sig, och detta kan göra att överförbarheten begränsas 

eftersom vår studie genomförts på enbart en ambulansstation i norra Sverige. Eventuellt 

skulle mer bredd på materialet uppnås samt fler olika åsikter framföras om studien utförs i 

större skala vid fler ambulansstationer. 

 

Slutsats 

 

Samverkan mellan ambulanspersonal och andra yrkeskategorier vid prehospital händelse på 

landsbygd påverkas av en rad olika faktorer. För ett optimalt omhändertagande av patienten 

krävs personliga egenskaper som förmågan till att ta egna initiativ, leda arbetsgruppen samt 

att lösa eventuella problem som kan uppkomma. God kommunikation är en grundpelare i 

samverkan för att på bästa sätt ta tillvara lokala resurser och skapa goda förutsättningar för 

såväl patienter som samhällets behov av sjukvårdsinsatser. I resultatet ses att fortsatt 

utveckling är nödvändig inom lokal samverkan för att kunna optimera omhändertagandet av 

patienter på händelseplats. Samverkan med andra yrkeskategorier är ett område som bör 

fortsätta att studeras för att utveckla befintliga riktlinjer och lyfta fram nya arbetssätt, 

framförallt i samhällen med begränsade medicinska resurser. 

Kliniska implikationer 

Resultatet i denna studie kan bidra till att utveckla samverkan i det prehospitala arbetet på 

landsbygden. För att kunna vidareutveckla ett optimalt omhändertagande av patienter 

prehospitalt måste ett fortsatt förbättringsarbete ske mellan befintliga ambulansresurser och 

andra lokala resurser som räddningstjänst, polis, sjukresor och sjukvårdsgrupper. 

Ambulanspersonalens upplevelser kan bidra till att utveckla det prehospitala arbetssättet PS 

även på nationell nivå med riktlinjer som kan anpassas till verksamheten efter rådande 
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förutsättningar på landsbygden. Att patienter med vårdbehov ska kunna erhålla en optimal 

och likvärdig vård oavsett var i landet man bosätter sig. 
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