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SAMMANFATTNING 

Vid en större olycka eller annan händelse som kräver resurser utöver det vanliga krävs en 

ledningsorganisation som med en förutbestämd struktur leder och fördelar arbetet. PS-

konceptet är en modell för hur ledningen skall fungera och all ambulanspersonal är utbildade 

på samma sätt. Funktionen bygger på att den först anlända besättning utses av SOS-alarm till 

ledningsambulansfunktion. Besättningen delas upp, en blir medicinskt ansvarig (MA) och den 

andra blir ansvarig för sjukvårdsledningen (SL). Att vara i en ledningsfunktion ställer stora 

krav på de inblandade. 

 

Syftet med studien var att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelser av att arbeta i en 

ledningsfunktion på en olycksplats och som datainsamlingsmetod användes kvalitativa 

intervjuer med totalt åtta ambulanssjuksköterskor, där de beskrev sina egna upplevelser av att 

arbeta i en ledningsfunktion. Deras upplevelser analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Resultatet är uppdelat i tre huvudkategorier baserat på 12 underkategorier. De tre 

huvudkategorierna är framkörning och förberedelser, det strukturerade arbetssättet på 

olycksplatsen och feedback och lärande. Ambulanssjuksköterskorna upplevde en oro och 

osäkerhet genom hela insatsen, som kom och gick. Upplevelsen av strukturen med PS-

konceptet och den kollegiala tryggheten bidrog till att ambulanssjuksköterskan ändå kunde 

genomföra sitt arbete på ett bra sätt. De upplevde osäkerhet, en svårighet i att besluta, 

kommunikationsproblem, viljan till att göra ett bra jobb och ibland uppgivenhet, de ansåg sig 

hämta styrka att fortsätta via sina kollegor och genom konceptet i sin helhet och dess 

utbildning. 

 

Slutsatsen i denna studie är att informanterna upplevde en trygghet med att arbeta med PS-

dokumenten, men samtidigt en otrygghet av att hamna i en ledningsfunktion, detta på grund 

av för lite praktiskt utövande och övningar. För att informanterna ska kunna känna sig trygga 

och därmed kunna utföra arbetet än bättre, på så vis kommer tryggheten till gagn för den 

enskilde individen, patienten. 

 

Författaren kan se likhetstecken mellan att inte öva tillräckligt och informanternas osäkerhet 

och ibland rädsla för att åka ut på ett sådant uppdrag, när de inte upplever sig vara trygga. Det 

bör beaktas av ansvariga huvudmän. Genom att lyssna till personalen bör beslutfattarna skapa 

möjligheter till all personal att få gå på utbildningar samt fortbildningar i PS. 

 

 

Nyckelord: ambulanssjuksköterska, prehospital sjukvårdsledning, ledningsfunktion, 

upplevelser. 
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ABSTRACT 

In case of major emergency or other events that requires resources beyond the usual requires a 

management structured organization with predetermined and distributed work. PS-concept is 

a model for how management will work, and all paramedics are trained in the same way. The 

function is based on the first arriving crew appointed to emergency management for 

ambulance operation. The crew split up, becoming a Medical Director (MA) and the other 

will be responsible for medical management (SL). Being in a management function makes 

great demands on the people involved.  

 

The purpose of this study was to illuminate the ambulance nurse experiences of working in a 

leadership role in an accident. The data collection method that were used was qualitative 

interviews with a total of eight ambulance nurses, which they described their own experiences 

of working in a management function. Their experiences were analyzed using a qualitative 

content analysis.  

 

The results are divided into three main categories based on 12 sub-categories. The three main 

categories are the preparations during the drive, the structured approach at the scene and 

feedback and learning. Ambulance nurses experienced anxiety and uncertainty throughout the 

operation, which came and went. The experience of the structure of the PS-concept and peer 

security contributed to the ambulance nurse could still carry out their work in a good way. 

They experienced uncertainty, a difficulty in deciding, communication problems, the desire to 

do a good job and sometimes despair, they felt they draw strength to continue through their 

peers and through the concept as a whole and its education.  

 

The conclusion of this study is that the participants experienced a security of working with PS 

documents, but also an insecurity of being in a management function, this because of too little 

practical exercise and exercises. To informants should be able to feel safe and thus be able to 

perform the work even better, thus the security for the benefit of the individual, the patient. 

 

The author can see equate to not practice enough and informants uncertainty and sometimes 

fear to go out on a mission, when they do not perceive themselves to be safe. It should be 

taken into account by the responsible principals. By listening to the staff, policy makers 

should create opportunities for all staff to go on courses and training programs in PS. 

 

Key words: ambulance nurse, prehospital medical command, command function, experience. 
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INLEDNING 

Ambulanspersonal ställs inför alla typer av händelser och sjukdomstillstånd och måste således 

ha en hög beredskap och ett stort kunnande. Vid en större olycka eller annan händelse där 

omfattningen är så stor att de normala rutinerna och resurserna inte räcker till, behövs det en 

ledningsorganisation som leder och fördelar sjukvårdsarbetet. Patienten skall alltid vara i 

centrum och därför måste ledningsorganisationen alltid ha som mål att transportera patienten 

till rätt vårdinstans i den ordning som de eventuella skadorna anger. Organisationen skall 

kunna växla upp efter vad som krävs i resursväg och det är viktigt att grunden för den 

organisationen blir rätt utförd från början. En sådan organisation för sjukvården kallas 

prehospital sjukvårdsledning och utgör ett ytterligare kompetensområde för 

ambulanssjuksköterskan där det ställs höga krav på att rätt patient får rätt vård vid rätt 

tidpunkt. Det är också viktigt att rätt resurser kommer fram till den aktuella händelsen vilket 

innebär att information skall ges och tas emot av den ledningsansvarige 

ambulanssjuksköterskan. Informationen är viktig i en ledningsfunktion, dels till alla 

ankommande enheter och att även sjukhusets akutmottagning får ytterligare information om 

olyckan då ansvarig på akutmottagningen behöver tid för att aktivera deras organisation till 

rätt beredskap.  Hur förbereder sig ambulanssjuksköterskorna inför ledningsrollen? Upplever 

ambulanssjuksköterskorna att deras ledningsstruktur blivit bättre, med hjälp av deras 

utbildning? På olycksplatsen, står initialt två ambulanssjuksköterskor som precis kommit fram 

till olyckan, de har delat upp sig där en sköter patienterna och den andra sköter ledningen av 

resurser, kontakterna till alla de andra parterna som blir inblandade. Det är således flera 

uppgifter som skall skötas och organiseras initialt, även om ambulanspersonalen har manualer 

att gå efter, så är ingen olycka den andra lik. Hur upplever ambulanssjuksköterskorna det att 

arbeta i ledning? 

BAKGRUND 

Ambulanssjukvården 

Prehospital sjukvård är den vård och den medicinska behandling som görs utanför sjukhuset 

av sjukvårdspersonal. Prehospital vård kan ges på en olycksplats eller i hemmet och i 

ambulansen och orsaken kan vara skada genom olycksfall, en akut insättande sjukdomskänsla 

eller en plötslig smärta (Ahl, Nyström & Jansson, 2006). Almerud och Nordgren (2012) 

menar att det som utmärker ambulanssjukvård gentemot sjukhusvård är att 

ambulanssjuksköterskor i alla miljöer bedömer, behandlar och vårdar patienter med alla typer 

av sjukdomar och hälsotillstånd. Bemanningen i varje ambulans är minst en sjuksköterska och 

en ambulanssjukvårdare. Socialstyrelsen antog nya föreskrifter för läkemedelshantering år 

2000, som fastställdes 2005. De nya föreskrifterna innebär att läkemedelshantering av icke 

legitimerad personal skulle upphöra (SOSFS 2000:1).  Detta ledde således till att kravet på att 

det skulle finnas minst en sjuksköterska i varje ambulans inleddes och det innebar att 

ambulanssjukvårdaren inte längre fick vårda patienterna, utan att det alltid skall sitta en 

legitimerad sjuksköterska hos dem.  

Erfarenhet av ledningsarbete 

Abelsson och Lindwall (2012) beskriver att utbildning och erfarenhet är till stor hjälp för att 

hantera den egna stressen vid exempelvis en ledningsfunktion. Det menar författaren skapar 

mer effektiv tid till att undersöka patienterna. Holmberg och Fagerberg (2010) menar för att 

komma nära en patient och därmed skapa ett förtroende gäller det för ambulanssjuksköterskan 
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att ha ett öppet sinne, att kunna ta in hela situationen och att aldrig ta något för givet. Den 

erfarne ambulanssjuksköterskan måste ta en större del av ansvaret och vara tydlig gentemot 

den novisa sjuksköterskan. Gunnarsson och Warrén Stomberg (2008) menar att den oerfarne 

ambulanssjuksköterskan behöver detaljer om händelsen de är på väg till för att kunna 

förbereda sig, medan den mer erfarne avvaktar med att måla upp en bild av skadeplatsen, de 

menar att den erfarne vet att den sällan överensstämmer med verkligheten. Svensson och 

Fridlund (2007) belyser i sin studie att ambulanssjuksköterskan i akuta situationer kan känna 

en oro om de inte har kontroll på situationen, det framkom även att det var viktigt att känna 

förtroende för sin kollega, att de vet vad kollegan kan och inte kan, först då menade 

författarna uppstod en teamkänsla. Enligt Jonsson och Segesten, (2003) så utsätts 

ambulanspersonal för stress nästan dagligen, de menar för att kunna lämna jobbiga situationer 

bakom sig så måste de prata om vad som hänt, helst då med en kollega som varit med. 

Alexander och Klein (2001) menar i sin studie att ambulanspersonal i högre utsträckning än 

övrig personal förtidspensioneras, de menar att till grund för det är en kombination av en dålig 

fysisk och psykisk hälsa, orsakerna till detta beskriver de är en oförmåga att prata om 

besvärliga uppgifter de utsatts för och att det inte ges tid till en känslomässig återhämtning. 

Regher, Goldberg och Hughes (2002) menar att det inte bara vid större olyckor som 

stressymptom gör sig gällande, utan det kan även ske vid mindre händelser. 

Ledningsorganisations uppbyggnad 

 I Aylwin et al. (2006) studie menar de att sjukvården har ett stort behov av att de organiserar 

arbetet på en olycksplats främst då med en strukturerad prehospital sjukvårdsledning. I varje 

landsting eller varje sjukvårdshuvudman finns det en regional ledning vid allvarlig händelse 

där det bl.a. finns en tjänsteman i beredskap (TiB). I Västra Götalandsregionen ansvarar den 

regionala ledningen på Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum i Göteborg, PKMC. De 

fattar övergripande operativa och strategiska beslut inom regionen. Om en allvarlig händelse i 

regionen endast berör ett område och där sjukhuset i området klarar sig med sina egna 

resurser, leds arbetet lokalt av sjukhusets ledningsgrupp. Vid en händelse som involverar flera 

sjukhus i regionen, överförs det samordnande ledningsansvaret till regional nivå Regional 

Katastrofmedicinsk Ledning -som finns på PKMC. En regional tjänsteman i beredskap, R-Tib 

är den som bekräftar en allvarlig händelse, där omfattningen bedöms som så stor så att den 

inte kan lösas enbart på kommunal nivå eller beslutar sig för att det är en lokal lednings fråga 

( Skaraborgs sjukhus intranät, 2013). På lokal nivå prioriteras händelserna till olika nivåer av 

verksamhetschef eller stationschefer som ansvarar för en eller flera ambulansstationer. Det 

medicinska ansvaret på lokal nivå vilar på ambulansöverläkaren och/eller kirurgisk bakjour. 

Det ställs dock stora krav på att den prehospitala ledningsorganisationen skall ha kunskap om 

de andra organisationerna på en olycksplats, främst då polis och räddningstjänst. Dahlberg, 

Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) påvisar att det är av stor vikt att en 

samverkan upprättas mellan de olika organisationerna på en olycksplats. Gunnarsson och 

Warrén Stomberg (2008) menar i sin artikel att kunskap och erfarenheter från tidigare olika 

händelser är den mest dominerande faktorn vid ett beslutsfattande som de olika 

organisationerna har tagit lärdom av. 

Överblicka och skapa ett förtroende 

På en skadeplats kan det vara en hög ljudnivå och många synintryck där 

ambulanssjuksköterskan måste vara professionell, och kunna ta sig tid till att skapa en bra 

överblick över olyckan, trots det så är det mycket viktigt att i allt oljud och med det stora 

ansvaret ambulanssjuksköterskan har, inte glömma den drabbade människan. 

Ambulanssjuksköterskans ambition bör vara att bekräfta och förstå den situationen patienten 
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befinner sig i och försöka skapa en komfort för den drabbade eller för den anhörige 

(Holmberg och Fagerberg, 2010). Dahlberg et al.(2003) menar att det i den prehospitala 

miljön är viktigt att kunna möta de drabbade på rätt nivå och att som vårdare ha en empatisk 

inställning. Genom att lyssna och vara närvarande så skapas ett förtroende i den utsatta 

situation som den drabbade hamnat i. Ahl, et al.( 2006) menar att det känns som en befrielse 

när hjälpen anländer och patienten kan lämna över ansvaret och ger sitt förtroende till 

vårdaren. 

Ambulanssjuksköterskans kompetens 

Ambulanssjuksköterskans kompetensområde delas enligt Wireklint Sundström (2005) in i fem 

olika områden, vilka beskrivs som; vårdvetenskap, informationskunskap, 

kommunikationsteknik, ergonomi och teknisk skicklighet. Vidare menar författaren att 

forskning visar på att vårdare, vid exempelvis en större händelse gör en snabb bedömning och 

samtidigt möter patientens lidande, som vårdare måste de trots lidandet gå vidare till nästa 

patient, för att kunna skapa en helhetsbild av händelsen. Författaren menar att det i den 

prehospitala vården, kommer inte alltid omvårdnaden i första rummet, i synnerhet inte initialt 

vid en större händelse. Benner (1993) betonar vikten av att vårdvetenskapen är en hjälpande 

hand för att skapa ett klimat för helande, då det är viktigt att skapa närhet och att kunna ge 

tröst och trygghet till den drabbade, även är det viktigt med beröring och att optimera 

patientens deltagande och kontroll. Vid en olycka är det ett stort ansvar som vilar på 

ambulanssjuksköterskorna. Gunnarsson och Warren Stomberg (2008) menar i sin studie att 

ambulanssjuksköterskans beslut, som ofta måste ske snabbt, är det många faktorer som spelar 

in, som flera inblandade och skadade, en arbetsmiljö som kan vara farlig.  

 

Ambulanssjuksköterskan skall kunna förbereda sig för att kunna ta snabba och riktiga beslut 

under en stressad situation samt skapa ett professionellt bemötande gentemot medarbetare och 

framför allt drabbade och anhöriga. Wireklint Sundström (2005) kallar det att ha en 

humanistisk människosyn och att den medicinska vetenskapen i form av iakttagelser och 

åtgärder är en viktig och stor roll för ambulanssjuksköterskan. Nunstedt (1998) menar att som 

vårdare skall använda sina sinnen för att observera och identifiera behov hos de drabbade som 

inte är tillfredsställda, menar författaren att den upptäckten är det största behovet och att det 

oftast inte är det tydligaste utan ett behov av existentiell eller intellektuell natur. Wireklint 

Sundström (2005) anser att ambulanssjuksköterskan även skall inneha ett stort kunnande om 

läkemedelsadministration, dokumentation och rapportering. Den tekniska skickligheten som 

av Wireklint Sundström (2005) beskrivs som allt från att framföra fordonet i hög hastighet på 

ett säkert sätt, till att placera fordonet rätt med tanke på säkerhet och att placera sig på ett 

lämpligt avstånd från skadeplatsen. Ahl, et al. (2006) belyser att ambulanssjukvården av i dag 

är en blandning av avancerad behandling, god omvårdnad samt att kunna transportera 

patienter med svåra sjukdomstillstånd på ett säkert sätt. Eriksson (1991) menar att i sin 

grundfilosofi, måste vårdaren ha en helhetssyn, där människan innefattar själsliga, kroppsliga 

och andliga dimensioner, där ingen del är viktigare en den andra, utan skall vara i harmoni. 

Att kommunicera på en olycksplats 

McDaniel Hohenhaus och Boatright (2003) beskriver att kommunikation är viktig på en 

olycksplats, att kunna kommunicera, att rent tekniskt kunna den kommunikationsutrustning 

som används författarna menar vidare att öva är viktigt för personalen vilket ger bättre 

förutsättningar att lyckas när det väl gäller. Den tekniska biten av att använda sig av 

kommunikationsapparatur, ingår i personalens dagliga arbete och faller under eget ansvar att 

lära sig. För att en räddningsinsats ska lyckas är en väl fungerande kommunikation 
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nödvändig. Hodgetts och Mackway-Jones (2004) menar att kommunikation måste fungera 

både vertikalt, från chefen och nedåt i organisationerna, och horisontellt, mellan cheferna, i de 

olika organisationerna. De menar vidare att det har visat sig vara ett vanligt problem med just 

kommunikationen i samband med utvärderingar av allvarliga händelser. Idag finns det 

nationella kommunikationssystemet RAKEL, som är en förkortning av radiokommunikation 

för effektiv ledning, som används av alla blåljusorganisationer och myndigheter som verkar 

på alla samhällsnivåer som lokal, regional och nationell nivå. Systemet har byggts ut för att 

kunna säkerställa en god kommunikation (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

2013). Rüter, et al. (2006) menar att det ställs krav på tekniskt kunnande då personalen skall 

ligga på rätt kanal vid rätt tidpunkt och det skall vara förutbestämt på vilken kanal alla skall 

ligga för att få samma information, vidare är det viktigt att selektera ur viktig data och vara 

kort och koncis i sin kommunikation. 

Att möta behovet 

För att sjukvården skall kunna möta behoven vid en större händelse, så krävs det en plan, och 

att all sjukvårdspersonal skall vara utbildade och arbeta mot ett i förväg bestämt mål. 

Lennquist (2009) menar att sjukvården skall ta ansvaret till att ge den allra bästa vård när 

vårdbehovet överstiger alla tillgängliga resurser. Vidare menar författaren att sjukvården 

måste vid dessa tillfällen övergå till nya arbetssätt, att prioritera mellan åtgärder och patienter, 

även var vårdnivån skall läggas, framför allt vad det gäller diagnostik och behandling. Peleg, 

Michaelson, Shapira och Aharonson-Daniel (2003) menar att det ställs stora krav på 

personalens kunnande för att en ledningsfunktion skall fungera, vidare menar de att 

personalen behöver vara flexibel och arbeta med struktur. Det måste finnas ett maskineri som 

startar upp när det inträffar en större händelse och att det då redan från början blir rätt. 

Katastrofmedicin som en vetenskap, menar Lennquist (2009) behandlar dessa situationer, att 

med enkla och standardiserade riktlinjer behandla dessa händelser.  Att bygga upp en 

ledningsorganisation på en olycksplats är ingen vardaglig händelse eller något som funnits i 

Sverige någon längre tid, i så ordnade former som nu. Rüter, et al. (2006) menar att syftet med 

att bygga upp en ledningsfunktion är att den alltid skall leda till en patientnytta, vid alla beslut 

skall personalen kunna ställa sig frågan om beslutet är till gagn för patienten. 

 

Enligt Hodgetts och Mackway-Jones (2004) så startade det som senare skulle utvecklas till 

Major Incident Medical Management and Support (MIMMS) i Manchester, England på 1970-

talet. De menade att avsaknaden av just ledning på skadeplatserna var stor och det ledde till 

det första MIMMS konceptet. Resultatet var gott och det nya tänket spred sig. I Sverige så 

brottades myndigheter med liknande problem vid större händelser.  Rüter, et al. (2006)  menar 

att rapporter från stora olyckor visat på ett behov av att ambulanssjukvården har ett 

gemensamt synsätt på prehospital ledning vid större olyckor. Vidare anser författarna att 

oavsett vilken typ av händelse som inträffat, skall förfarandet på ledningsarbetet följa samma 

strukturer, oavsett var i landet en allvarlig händelse inträffar. 

Vad betecknas som stor olycka? 

Lennquist (2009) menar att det finns ett behov för en enhetlig definition av katastrof inom 

svensk sjukvård, dessutom ansåg författaren att det behövdes ett konkret ord för att lättare 

kunna anpassa sig i den rådande situationen och att den blir hanterbar, så att samverkan med 

polis och räddningstjänst underlättas. Det skiljs idag på katastrof och stor olycka. Lennquist 

(2009) skriver att med en stor olycka menas: att tillgängliga resurser är otillräckliga, men 

genom omfördelning och en teknikförändring går det att uppehålla kvalitetskraven för 
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medicinsk behandling. Vid en katastrof är det som ovan, men att de medicinska vårdkraven 

inte går att hålla, detta trots att adekvata åtgärder gjorts. 

 

Socialstyrelsen betraktar en händelse som är så allvarlig och omfattande att resurserna måste 

ledas på ett speciellt sätt, som en allvarlig händelse, exempelvis prehospital sjukvårdsledning 

(Socialstyrelsen, 2005). Allvarlig händelse används som en samlingsterm, för att uppfylla 

kriterierna för en allvarlig händelse krävs att sjukvården har reagerat och beslutat att etablera 

en särskild sjukvårdsledning. 

Prehospital sjukvårdsledning (PS) 

Vid en allvarlig händelse med tre eller flera skadade krävs det att en ledningsfunktion 

upprättas, där personalen ur den första ambulansen utses till ledningsambulans av SOS och 

tilldelas olika roller (Rüter, et al. 2006). Gunnarsson och Warren Stomberg (2008) menar i sin 

studie att det är viktigt att alla skall veta och förstå den pågående proceduren och veta vem 

som är i ledning på olycksplatsen, vidare anser de att utbildning och träning är mycket viktigt 

för att få ledningsfunktionen att fungera. 

 

Besättningen i den ambulansen som utsetts till att bedriva en ledningsfunktion, får varsin roll, 

medicinskt ansvarig (MA) och sjukvårdsledare (SL). Rüter och Nilsson (2006) skriver att 

först anlända ambulanspersonals huvudsakliga uppgift är att leda insatsen och fördela 

resurserna som kommer, och att ambulanssjuksköterskans arbete som MA är att sortera och 

prioritera de inblandade (triage). Triageringen sköts av MA och den första uppgiften är enligt 

Wireklint Sundström(2005) att få en snabb uppfattning av situationen och att snabbt 

identifiera de skadade som behöver transport till sjukhuset. Pamerneckas, Macas, Blazgys, 

Pilipavicius och Toliusis, (2006) skriver i sin studie att grundtanken är att man på plats skall 

stabilisera patientens tillstånd, för att sedan transportera patienten i den turordning som 

triageringen anger.  Rüter, et al. (2006) menar att vid en större händelse kan SL få stöd av en 

person med någon uppgift exempelvis kommunikation eller att göra anteckningar, detta kallas 

en prehospital stab, den kan även finnas i en sjukhusledning, då inte prehospitalt, men i direkt 

kontakt med SL. SL kan betraktas som chef över sjukvårdens insats och ansvarar över 

säkerheten, resurser, kommunikation och samverkan (Hodgetts & Mackway-Jones, 2004). Till 

sin hjälp har SL enligt PS-konceptet hjälp av sitt dokument, som beskrivs som en checklista 

för att lättare kunna hålla reda på informationen som kommer under insatsen. Dokumentet 

skall användas som ett stöd för den ledningsansvarige. 

Triage 

Snooks, Dale, Hartley- Sharpe och Halter, (2004) menar att det kan vara svårt att bedöma en 

skadad persons vårdbehov och att det behövs mer specifika metoder för att underlätta för 

ambulanssjuksköterskan att fatta beslut om allvarlighetsgraden på skadorna. 

Triagering är enligt Major Incident Medical Management and Support (2004) det första steget 

vid en medicinsk insats. Triage är från franskan och betyder att prioritera.  Hagiwara, 

Henricson, Jonsson och Suserud (2011) anser att det måste vara ett triageringssystem där alla 

patienter triageras efter samma mall, annars menar de på att det inte skulle fungera. I PS 

konceptet ges exempel på fysiologisk prioritering, en bedömning av den fysiologiska statusen 

vid en bestämd tidpunkt ( Rüter, et al. 2006). Ett oprecist triage system kan göra att 

sjukvården blir överutnyttjad menar Khorrham-Manesh, Lennqvist Montán, Hedelin, Kihlgren 

och Örtenwall (2011) de menar vidare i sin studie för att få en bättre nyttjandegrad på 

ambulansresurserna nationellt, krävs ett förfinat triage system och en bättre utbildning. 
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O´Connor (2006) beskriver i sin studie att det kan vara svårt för ambulanssjuksköterskorna 

vid en olycksplats, att identifiera skadorna hos patienterna rätt, då de måste göra det snabbt. 

Vidare menar författaren att med ett strukturerat triagesystem så hittar personalen de svårast 

skadade att komma till sjukhus, så snabbt och säkert som möjligt. 

 

Vid olyckor där prioritering används finns det speciella skadekort att tillgå, 

ambulanssjuksköterskan gör en snabb prioritering och bestämmer vilken prioritet/färg 

patienten får. Det är viktigt att omevaluera patienten då ett tillstånd hos någon som utsatts för 

trauma snabbt kan förändras ( Rüter, et al. 2006). Triagerings färgerna på korten avgör 

prioriteten hos den skadade, kortet fästs på den skadades arm. Färgen och en siffra syns på 

ena sidan och på den andra finns det plats för att skriva ner skadornas art. På kortet finns även 

ett nummer, det numret är unikt för varje patient. Skadenumret underlättar vid avtransporten, 

personalen river av en del och antecknar vart de för patienten med det numret (Rüter, et al. 

2006). 

Att förbereda sig för ett ledningsuppdrag 

Ambulanssjuksköterskans förberedelser under utryckning till en olycksplats kan vara av en 

stor betydelse för hur väl insatsen kommer att fungera, menar Abelsson och Lindwall (2012) 

de beskriver vidare i sin forskning vikten av att vara mentalt förberedd, de menar att 

ambulanssjuksköterskor målar upp en bild för sitt inre, som ofta är värre än verkligheten, 

vidare så menar de att redan innan de träffat på den första patienten, har 

ambulanssjuksköterskan redan läst av omgivningen och fått reda på vilken typ av olycka och 

med vilken kraft och typ av våld kropparna blivit utsatta för. Gunnarsson och Warren 

Stomberg (2008) beskriver i sin studie att informationsprocessen redan startat innan 

ambulansen stannat på olycksplatsen, vidare menar de att de på väg fram till skadeplatsen 

läser av olyckan, med hjälp av sina kunskaper om kinematik. 

 

Lennquist (2009) menar att räddningstjänsten och även polisen har en mer strukturerad 

ledningsorganisation, där de på förhand har klara regler och rutiner för vilka som skall leda. 

De har på förhand en utsedd chef för ledningen och följer det strikt på ett uppdrag. Inom 

ambulanssjukvården är det mindre vanligt att personalen åker med samma kollega under mer 

än ett arbetspass, utan de åker med samtliga av personalen i ett rullande schema. På så sätt så 

är det än viktigare att hålla sig till ett koncept som exempelvis PS och följa strukturer (Rüter, 

et al. 2006). Enligt Suserud och Bruce och Dahlberg (2003) får ambulanssjuksköterskorna 

ofta fatta självständiga beslut, med enbart sin kollega att rådfråga. För att kunna arbeta i nya 

miljöer är det viktigt att kunna skapa tillit och en förståelse för varandra, då det inte alltid kan 

föras en verbal dialog. Malmsten, (2000) menar att det är viktigt att vara mentalt förberedd för 

uppgiften, först då kan riskerna för att hamna i svåra psykiska situationer minimeras som gör 

att arbetet blir lidande. En bra förberedelse tillsammans med att personalen övar på att vara i 

ledning eller att jobba på en skadeplats, har visat sig göra personalen mer trygg när det väl blir 

på allvar. Major Incident Medical Management and Support (2004) menar på att 

räddningspersonal kan överväldigas av allt lidande på en olycksplats och uppvisa 

stressreaktioner redan initialt vid en insats. Extrema krav på uthållighet och tidspress, psykisk 

självbehärskning, hög belastning, få resurser och bortprioriteringar på grund av resursbrist kan 

ge stressymptom av olika grad. Alla dessa faktorer kan ambulanssjuksköterskan ställas inför 

som ensam på en skadeplats.  I slutsatsen av Abelsson och Lindwall (2012) forskning 

framkom att ambulanssjuksköterskornas uppfattning är att det inte finns en olycksplats som är 

den andra lik och att övning och feedback är nödvändigt för att utvecklas och därmed kunna 

känna en trygghet nästa gång personalen hamnar på en olycksplats. Enligt Jonsson och 
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Segesten (2003) så kände ambulanspersonalen i deras studie en maktlöshet, då de inte kunde 

göra mer för patienten, de menade att de misslyckats med sitt uppdrag. 

Ambulanssjuksköterskans upplevelser av ledningsfunktion 

Nilsson och Norgren (2012)  har i sin studie kommit fram till att ambulanssjuksköterskornas 

upplevelser från olycksplatser var att de kände sig trygga med en tydlig mall att arbeta efter 

och att de var beroende av att faktorer runt omkring dem skulle fungera enligt mallen. Vidare 

framkom det att informanterna tyckte att det behövs mycket övning i ledningsfunktion. Enligt 

Socialstyrelsens Katastrof Medicinska Observatörsstudier, KAMEDO – rapport 94 (2010) 

framkommer det i den utredningen att övningar i ledningsarbete är viktigt, då eventuella 

brister kan rättas till i larmrutiner och förehavanden. En av de största vinsterna med en 

ledningsorganisation är att skapa förutsättningar och skapa en så stor patientnytta för den 

enskilda människan, som möjligt. Den svårast skadade skall snabbt skiljas ut och 

transporteras in först till sjukhus för att där få kvalificerad vård. Det är viktigt att skapa 

förutsättningar för välbefinnande, lindra och förhindra lidande (Dahlberg et.al 2003). 

Samtidigt är den prehospital ledningsfunktionens koncept, enligt Rüter, et al. (2006) utformat 

så att den skall täcka alla inblandade inte bara den svårt skadade patienten. Vidare menar de 

att alla beslut som fattas, alltid skall vara till gagn för den drabbade människan. 

Problemformulering 

Kraven på den prehospitala ledningen har ökat och blivit mer strukturerat sedan starten av 

ledningsambulans utbildningarna i början av 2000-talet, samtidigt som 

ambulanssjuksköterskan sällan hamnar i rollen som ansvarig för ledningsarbetet vid en stor 

händelse. Till sin hjälp har ambulanspersonalen ett förutbestämt koncept för att underlätta 

arbetet vid en olycksplats. I stora delar av landet används prehospital sjukvårdsledning (PS) 

som stöd. Detta koncept är en nationell utbildning som har två utbildningsdagar och bygger på 

en teoridel och flera praktiska delar, där personalen lär sig arbeta efter en viss struktur. 

Konceptet skall underlätta för all sjukvårdspersonal som är inblandade vid en olycka eller en 

allvarlig händelse.  Beroende på var i landet ambulanssjuksköterskan arbetar, varierar det hur 

ofta en repetitionsutbildning förekommer. I vissa fall kan det vara så sällan 

ambulanssjuksköterskan övar eller är ute på en olycksplats där en ledningsfunktion krävs, att 

ambulanssjuksköterskan aldrig hinner känna trygghet eller vana i att hantera en 

ledningsfunktion. 

 

För att ambulanssjuksköterskan skall känna sig trygg i sin roll som ledningsansvarig krävs, 

förutom en grundutbildning där konceptet lärs ut, även fortbildning där ambulanspersonalen 

har en möjlighet att öva och att få feedback. Med denna strategi skapas en trygghet för att 

kunna leda och fördela arbetet på en olycksplats. För att ambulanssjuksköterskan roll i ett 

skadeområde ska kunna utvecklas behövs kunskap om hennes upplevelser av att vara i en 

ledningsfunktion. 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelser av att arbeta i en ledningsfunktion 

på en olycksplats. 
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METOD 

Författaren valde en kvalitativ, deskriptiv intervjustudie för att uppnå det uppsatta syftet. Då 

syftet var att få reda på ambulanssjuksköterskans upplevelser av att arbeta i en prehospital 

ledningsfunktion menar författaren att en intervjustudie är den mest användbara metoden. 

Kvale (2009) anser att om man verkligen vill veta hur en människa uppfattar sin värld och att 

få kunskap från andras erfarenheter och känslor så är det genom att föra ett samtal. Vidare 

menar författaren att i en forskningsintervju så lyssnar forskaren till den intervjuades farhågor 

och förhoppningar och hur de beskriver sina erfarenheter med egna ord. Författaren menar att 

det viktiga inte är att veta hur det är, utan hur ambulanssjuksköterskan upplever sin roll i en 

ledningsfunktion, att med den kvalitativa intervjun förstå världen från 

ambulanssjuksköterskans synvinkel, enligt (enligt Kvale, 2009).  

Urval 

Då studiens syfte var att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelser av att arbeta i 

prehospital ledningsfunktion, gjordes ett strategiskt urval. Vilket innebär att valet av 

informanter skedde med tanke på att få variationer på kön, ålder och erfarenheter av ämnet. 

Polit och Beck (2012) menar att med ett strategiskt urval antas informationen bli rikare. 

 

Inklusionskriterierna var ambulanssjuksköterskor, som yrkesarbetat minst tre år som 

ambulanssjuksköterskor och varit i en ledningsfunktion vid minst tre tillfällen. Båda könen 

representerades och en spridning av åldrarna var önskvärd. Detta för att bättre kunna fånga 

olika upplevelser från informanterna, då de kan jämföra och värdera sina egna upplevelser.  

 

Informanter från ambulansstationen där författaren själv arbetar exkluderas i studien, detta för 

att studien inte skall påverkas av att författaren och informanterna är kollegor och kanske 

upplevt dessa händelser ihop. Således fanns det fem stationer att hämta informanter ifrån. 

Författaren ville med detta urval ringa in olika upplevelser från ambulanssjuksköterskor som 

arbetat i en ledningsfunktion.  För att det skall bli en så verklighetstäckande forskning som 

möjligt, menar Holme och Krohn Solvang (1997) att urvalet av informanterna skall vara så 

brett som möjligt vad gäller ålder, kön och arbetsplatser. 

Genomförande 

Som datainsamlingsmetod valde författaren att göra intervjuer, detta för att 

ambulanssjuksköterskans upplevelser skall beskrivas med deras egna ord. Till intervjuerna 

används en intervjuguide (bilaga1). Enligt Malterud (2009) skall intervjuer genomföras tills 

det inte framkommer några nya upplevelser. Författaren märkte att efter de totalt åtta 

intervjuer hittades ingen ny kunskap, således ansåg författaren att dessa intervjuer var 

tillräckligt för att syftet med studien skulle uppnås.  

 

Verksamhetschefen för ambulansen i det aktuella länet tillfrågades genom brev (bilaga2) om 

tillåtelse att genomföra intervjuer med vissa utvalda ur personalen. Vidare informerades det 

samtidigt om urvalskriterierna som var uppsatta. Efter ett skriftligt godkännande från 

verksamhetschefen, kontaktades de fyra enhetscheferna (en enhetschef ansvarar över två 

stationer) om hur intervjuerna och urvalet av personalen gick till. 

 

 Författaren identifierade ambulanssjuksköterskor i det aktuella länet som varit i 

ledningsfunktion mer än tre gånger, med hjälp av utbildningsansvarige i det berörda länet. 

Femtioåtta stycken ambulanssjuksköterskor identifierades som varit i ledningsfunktion tre 
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gånger eller fler, av dem var det 27 stycken som exkluderades för att de inte varit 

ambulanssjuksköterskor i minst tre år. Av de 31 personer som uppfyllde kriterierna skickades 

det ut en förfrågan.  

 

Författaren ville ha en spridning på stationer och åldrar och en jämn fördelning av könen. Av 

de 17 svaren som kom in togs därför hänsyn till ålder, kön och arbetsort. Av de 17 personerna 

tackade två stycken nej, detta på grund av att det inte gick att hitta en gemensam tid som 

passade. Utbildningsansvarige i länet valde ut de informanter som sedan kom att deltaga i 

studien, med hänsyn tagen till ålder, kön och verksamhetsort. Alla de fem stationer som var 

aktuella, var representerade i studien, författarens egen station exkluderades i studien.  

Därefter kontaktade författaren var och en av de utvalda informanterna, där studien 

diskuterades och frågor om studien besvarades. Ett informations- och samtyckesformulär 

(bilaga3) skickades via e-mail till de utvalda informanterna, som de lämnade signerade, innan 

intervjuerna startade. Vi bokade därefter en intervjutid som passade varje utvald informant.  

 

Författaren gjorde en pilotintervju för att pröva sin egen intervjuteknik, utrustning och 

intervjuguide (bilaga1). Kvale och Brinkmann (2009) menar om intervjuerna skall göras med 

en större säkerhet är pilotintervju att föredra. När pilotintervjun analyserades upptäckte 

författaren att det var svårt att hålla informanterna kvar vid ämnet och därför fick fler 

sonderings frågor läggas till i intervjuguiden. Vidare märkte författaren att det var bra med en 

öppen fråga i inledningen av intervjun. För att göra pilotintervjun, tillfrågades en kollega till 

författaren, om denne ville intervjuas. Pilotintervjun inkluderades inte i studien.  

 

För att intervjuerna skall bli under avslappnande former, där informanterna känner sig 

bekväma inför intervjun, startar vi med att gå igenom forskningen på ett lättförståeligt sätt, 

detta för att få informanten att känna sig fri att berätta om sina upplevelser. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att det är av stor vikt att skapa en god första kontakt, så att 

informanten känner sig trygg till att berätta om sina upplevelser.  

 

Intervjuerna gjordes under våren 2014, och för att informanterna skulle känna sig trygga i 

situationen så gjordes alla intervjuerna på informanternas arbetsplatser, i enskilda rum där 

intervjuerna fick ske ostört. Intervjutiden varierade mellan 35 minuter till 48 minuter och den 

totala tiden för samtalen var mellan 45 min och en timma. En diktafon användes där 

intervjuerna spelades in på ett kasettband och sedan transkriberades. Inspelningarna kommer 

att förstöras efter ett godkännande av studien, de förvaras under tiden i ett låst utrymme, där 

endast författaren har tillträde. Informanterna eller platser kan inte härledas till innehållet i 

studien. Intervjuerna startade med en öppen fråga, som löd; kan du berätta om en händelse där 

du varit i en ledningsfunktion? Under intervjuernas gång ställdes det sonderings frågor för att 

informanterna skulle uppmuntras.  

 

Under 2014 genomfördes det åtta stycken intervjuer av ambulanssjuksköterskor, verksamma i 

Västsverige. 

Dataanalys 

Avsikten med studien var att, med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med ett manifest 

perspektiv och med en induktiv ansats beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att 

arbeta i en prehospital ledningsfunktion, fokus låg på det uppenbara i datainsamlingen. Med 

det menas att analysen gjordes av det som framkom som det uppenbara och synliga i texterna 

och att inte åtgå från redan färdiga teorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

Materialet lästes igenom flertalet gånger av författaren för att få en helhetssyn. Som 
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analysmetod har författaren valt att följa (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012) kvalitativa 

innehållsanalys. Samtliga intervjuer spelades in för att sedan kunna transkriberas. De 

transkriberade texterna analyserades utifrån ett manifest perspektiv, utifrån helheten som 

formades söktes det efter betydelsefulla meningsenheter som utgjordes av ord, meningar eller 

stycken ur intervjun. Författaren markerade dessa meningsenheter i färger, det centrala 

innehållet ur meningsenheten behölls men skrevs om. För att sedan hitta likheter 

kondenserades meningsenheterna. Detta centrala begrepp skapade en kod. Utifrån de snarlika 

koder som återkom i de olika delar som analyserats skapades underrubriker. Utifrån 

underrubrikerna har kategorier skapats. För att säkerställa att innebörden i kodningen och i 

meningsenheterna var densamma jämfördes dessa efter analysprocessen (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Efter analysen framkom det tre kategorier och 12 underkategorier 

(se tabell 1) som belyser ambulanssjuksköterskans upplevelser av att arbeta i prehospital 

ledningsfunktion. 

 

Tabell 1. Analysmatris med exempel. 

 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag tror att det är jätteviktigt med 

en teamkänsla, att man känner 

varandras både starka och svaga 

sidor 

 

Viktigt med en bra 

teamkänsla 

Teamkänsla Kollegial trygghet Framkörning och 

förberedelser 

 Jag vill ju veta att den jag jobbar 

med kan det jag kan. Det kan jag 

säga rent ut, jag skulle ju inte 

vilja hamna i ledningsfunktion 

ihop med någon som är helt grön 

Otrygg med ny 

personal, ger sämre 

förberedelser på väg 

fram 

Erfarenheter Kollegial trygghet  

 

då kommer nästa moment, när vi 

kommer fram på plats. Då kan 

den här lilla obehagskänslan 

poppa upp igen, nu är vi här, det 

är nu det gäller 

Nytt tvivel vid 

framkomst 

Framme Skapande av 

struktur vid 

framkomsten 

Det strukturerade 

arbetssättet på 

olycksplatsen 

 
Sedan har man en trygghet i 

systemet, eftersom oavsett om jag 

inte har jobbat med denna 

personen men vet att den kan ett 

system så tänker vi åtminstone åt 

samma håll 
 
 

 
Trygghet med ps- 

konceptet 

 
Trygghet Att arbeta med PS-

konceptet: 

 

Feedback och 

lärande  
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Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

 

För att öka giltigheten för studien gjordes ett strategiskt urval. Författarens intention var att 

spegla ambulanssjukvården i det aktuella länet genom att köns-, ålders och 

erfarenhetsfördelningen i studien liknade den för länet i stort. Som datainsamlingsmetod 

använde sig författaren av intervjuer, där informanterna själva fick berätta om sina 

upplevelser. Malterud (2009) menar att för att belysa ett upplevt fenomen krävs att tillräckligt 

många intervjuer görs, så att ingen ny information tillkommer under intervjuerna. Författaren 

har i denna studie stärkt giltigheten genom att inga nya svar tillkom efter dessa åtta intervjuer.  

Graneheim och Lundmann (2004) menar dessutom att en studie med flera informanter ger ett 

större material och därmed ett större arbete, vilket kan leda till att resultatet blir ytligt. 

 

För att öka tillförlitligheten utförde författaren själv alla intervjuer dessutom användes en 

intervjuguide för att kunna fånga in informanternas upplevelser. Författaren genomförde en 

pilotstudie där intervjuguiden testades och sedan uppgraderades inför intervjuerna. Ett 

trovärdigt resultat och lämpliga citat kan enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008)  

öka överförbarheten. Författaren anser att resultatet är överförbart men att det ändå är läsaren 

som till slut avgör om resultatet är överförbart eller inte. Forskaren anser att han förtydligat 

urvalet, datainsamlingen och analysprocessen på ett sådant sätt att det ökat överförbarheten, 

giltigheten och tillförlitligheten för studien. 

 

Forskningsetiska övervägande  

Författaren har följt de fyra etiska principer för att uppnå en god forskningsetik, de är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, u.å). Efter att urvalet av informanter skett, inhämtades ett informerat 

samtycke och ett samtyckesformulär (bilaga3) gicks igenom samt undertecknades. Vidare 

informerades alla informanterna om hela forskningsprocessen och dess syfte. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) innebär ett informerat samtycke att det är frivilligt att medverka i 

studien och att deltagarna får information om syftet med hela studien och att deras medverkan 

är helt frivillig och kan avbrytas närhelst de skulle vilja, utan att behöva förklara sig. 

Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (u.å), att allt insamlat material endast får 

användas till forskningsändamål och ej i ett kommersiellt syfte. Författaren informerade 

informanterna att endast författaren har tillgång till intervjuerna och att de kommer att 

förstöras efter studiens godkännande, allt material som inhämtas kommer dessutom att 

avidentifieras och ej kunna härledas till person eller plats. Graneheim och Lundmann (2004) 

menar att ett deltagande i en studie skall vara konfidentiell, vilket innebär att informanternas 

integritet skyddas.  Efter analyseringen förstördes all data och i studien är alla intervjuer 

avidentifierade. Under analysen av intervjuer användes koder, så att inga personuppgifter 

sparades då författaren inte ansåg att det fanns något värde i det.  
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RESULTAT 

Ambulanssjuksköterskorna som intervjuades, beskrev sina egna upplevelser av att vara i en 
ledningsfunktion. Deras upplevelser och erfarenheter är alla unika där de med sina känslor 

beskriver sina innersta tankar om att vara i en ledningsfunktion. Resultatet presenteras nedan i 

form av tre kategorier: Framkörning och förberedelser, Det strukturerade arbetssättet på 

olycksplatsen och Feedback och lärande. kategorierna grundar sig på 12 underkategorier som 

framkom under analysarbetet. Siffrorna i parantes anger de olika informanternas svar. 

Framkörning och förberedelser 

Denna kategori består av tre underkategorier: Den mentala förberedelsen, information ger 

bättre förutsättningar och kollegial trygghet. 

Den mentala förberedelsen  

 

Informanterna beskrev liknande upplevelser av oro och nervositet, precis när larmet kom och 

att just de blev utsedda till att vara i ledning. En känsla som snabbt lade sig när de väl startade 

upp i sin roll med att mentalt förbereda sig inför den. De upplevde att tiden under 

framkörningen var en tid för förberedelse och att tillsammans checka av och sortera 

inkommande information. 

”Man blir givetvis nervös, man sätter höga krav, man vill ju prestera och i det finns det väl en 

nervositet antar jag”(3) 

 

”Känslan och upplevelsen när man blir utlarmad till ledningsfunktion är ju att man är ju på 

tå och den första känslan blir ju att man måste börja sortera sina tankar. Det är ju rätt så 

mycket att gå igenom och att man liksom behåller lugnet även fast det kanske känns 

övermäktigt direkt”(7) 

 

Vidare kände informanterna att det blev lättare att hantera hela olyckan, om de målade upp en 

målbild över olycksplatsen, en bild som de fyllde i allt eftersom informationen från SOS kom 

till dem. Bilden menade de hjälpte dem att hantera olyckan, då de oftast tagit till i omfattning 

och kunde på så vis montera ner insatsen som de på förhand byggt upp. 

 

”man bygger upp ett scenario framför sig och ofta bygger man nog upp att man ser det värsta 

scenariot för att man sedan skall kunna gå åt andra hållet och dämpa istället för att behöva 

accelerera upp”(6) 

 

Information ger bättre förutsättningar 

 

Informanterna upplevde att informationen de får från SOS alarm, är helt avgörande för hur bra 

deras ledningsarbete blir. Vikten av tidig information och en tydlighet i vilken typ av 

händelse, antal skadade menade informanterna var av största vikt för att deras trygghet i 

arbetet skulle uppfyllas, då kunde de börja dokumentera och starta själva förberedelsen, dels 

med att skapa målbilder men även att börja organisera sig. 

 

”Fungerar larmvägarna bra och man får tydlighet i vem som skall göra vad tidigt så blir det 

mycket lättare att vara i situationen också. Då kan man koncentrera sig på rätt saker”(3) 



                      BILAGA I 

13 

 

 

Vikten med att få sin information tidigt, var enligt informanterna att de tidigt tillsammans med 

sin kollega gå igenom insatsen, att kunna planera och fördela uppgifterna. De började checka 

av varandra och öppnade dokumenten och startade på så sätt sin struktur.  

 

”det vanligaste är väl att man sitter och diskuterar det här under resans gång på vägen ut. 

Om hur man skall lägga upp det hela. Tar upp dokumentet under resans gång också och 

försöker skaffa så mycket information så man kan fylla i så mycket av t e x basdokumentet på 

vägen ut”(8) 

 

” skönt att tidigt bli utsedd,  kanske redan i utlarmningen att man skall vara det, då hinner 

man tänka och sätta sig in i rollen, Sätta på sig skyddskläder och framför allt planera 

tillsammans med sin kollega”(2) 

 

Kollegial trygghet  

 

Informanterna beskriver att tryggheten med kollegan var mycket viktig och att dennes 

eventuella brist på erfarenhet kunde skapa en otrygghet. Samtidigt menade informanterna, att 

det är som ett team de åker ut och att det gäller att under alla omständigheter stärka varandra 

och då framför allt den kollega som är ny. 

 

”rätt kompetens är ju jätteviktigt att ha med sig. Teamkänslan framför allt, att du jobbar med 

en kollega som man drar jämnt med, det är oerhört viktigt........det är en jättestor del i den här 

känslan av att vara antingen tillräcklig eller otillräcklig”(8) 

 

Informanterna upplevde en osäkerhet hos dem själva när det gäller att bilda team med helt ny 

personal, särskilt då om vikarien inte gått PS-utbildningen. De upplevde att ett alldeles för 

stort ansvar vilade på dem själva. Om informanterna däremot bildade team med en van och 

känd kollega, upplevde de det tvärtemot, en trygghet och en beslutsamhet att göra ett bra jobb. 

 

”Det är ju väldigt viktigt att du känner dig trygg med den du jobbar med. Jag vill ju veta att 

den jag jobbar med kan det jag kan. Det kan jag säga rent ut, jag skulle ju inte vilja hamna i 

ledningsfunktion ihop med någon som är helt grön”(3) 

 

”när man jobbar med en ordinarie personal då fixar vi det utan problem, vi vet vad vi kan 

och har stått i liknande positioner förr, pratet på vägen ut blir på en helt annan nivå…vi 

ligger längre fram i tänket, helt enkelt”(6) 

 

Det strukturerade arbetssättet på olycksplatsen  

 

Denna kategori består av dessa fem underkategorier: Skapande av struktur vid framkomsten, 

kommunikation, andra ledningsroller på en olycksplats, förväntan, beslutfattandet.  

 

Skapande av struktur vid framkomsten 

 

Informanterna upplevde att när de kom fram till olycksplatsen och skulle berätta om sin första 

upplevelse där, så kände de åter, en kort stund, tvivel på sig själva och de kunde likna den 

känslan som de fick vid utlarmningen, när de fick veta att de skulle vara i en 
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ledningsfunktion. Återigen så upplevde de att strukturen i ledningsarbetet hjälpte dem att 

komma igång med arbetet igen. 

 

”Då kommer vi tillbaka till det här, nu har vi koll på läget, nu väntar vi in de andra 

ambulanserna som är på väg. Man går mellan panik, lugnt, panik, lugnt under hela 

händelsen”(5) 

 

”då kommer nästa moment när vi kommer fram på plats. Då kan den här lilla 

obehagskänslan poppa upp igen, nu är vi här, det är nu det gäller”(7) 

 

För att komma ur den känslan beskriver informanterna att det bara var en kort stund av tvivel 

och att de kom tillbaks, mycket beroende på det strukturerade sättet att arbeta på. De upplevde 

att dokumenten i sig hjälper dem att skapa strukturen som behövs på en olycksplats 

 

”Jag får försöka sätta struktur, dels att jag har mitt dokument att följa och att jag får en 

struktur på olyckan”(6) 

 

Vidare menade informanterna att dokumenten och hela strukturen var till en stor hjälp, de 

kände att när det blir besvärligt på olycksplatsen eller att de helt enkelt tappade bort sig, så 

hade de sitt dokument och utbildningen att falla tillbaka på, och kunde snabbt komma tillbaks 

till den struktur de vill ha. 

 

”Det är en jättegod hjälp. Man har en struktur att jobba efter och det gör det mycket mycket 

lättare än vad det var förut, då var det halvt kaos. Nu ordnar man lite ordning i kaoset i alla 

fall. Det är till jättegod hjälp att alla är utbildade i det”(4) 

 

Kommunikationen 

Kommunikationen var en del som informanterna upplevde som frustrerande, de menade att 

det tog tid från andra uppgifter som de tyckte var viktigare, särskilt när de väl kommit igång 

på olycksplatsen.  

 

”det bästa är att alltid prata till varandra. Det bästa är att undvika radiokommunikation över 

huvudtaget”(3)” 

 

”jag tycker att allt prat från alla håll stör, i alla fall när man är etablerad och 

igång...exempelvis räddningstjänsten som ska tala om att de är där o de är där, onödig 

info”(1) 

 

Andra ledningsroller på en olycksplats 

Informanterna upplevde att räddningstjänsten var duktiga på att leda och genom det skapade 

de en trygghet, de menade att räddningstjänsten har en sådan struktur att de är vana att leda, 

de har en klar ledare vid varje tillfälle och att alla accepterar denna. 

 

”De har mycket klarare roller många gånger än vad vi har. De är samövade i de här rollerna 

på ett annat sätt än vad vi har. De har alltid en chef”(4) 

 

Förväntan 
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Informanterna beskrev i sina upplevelser att det fanns en förväntan på dem, dels från patienter 

och övrig omgivning men även från dem själva och på själva ledningsstrukturen som sådan. 

Samtidigt som de själva har en stor förväntan på kollegor och andra aktörer som 

räddningstjänst, SOS och polis. De vill att allt skall flyta på och att både patienterna och övrig 

personal skall känna att det är full kontroll på olycksplatsen. 

 

”Människor som man tar hand om förväntar sig att vi skall hantera detta på ett bra sätt och 

man bär ju även ansvar där. Det är svårt att sätta ord på”(8) 

 

 ”då känner man att, ja, jag har arbetat längst och jag skall kunna det här, det förväntas att 

jag skall kunna det här. Jag har ingen information, jag har ingenting och den jag åker med är 

jätte ny” (2) 

 

Beslutsfattandet 

 

Informanterna upplevde att det är ett stort ansvar att vara i en ledningsfunktion. Många beslut 

skall fattas, ofta skall de fattas snabbt och kan ibland vara livsavgörande, ny information 

kommer som medför förändrade inriktningsbeslut. Informanterna menade att det är svårt att 

initialt skaffa sig en överblick av situationen utan att fastna hos någon patient. De fick skärma 

av sig och fokusera på ledningsuppgiften för att skapa struktur och på så sätt skapa 

förutsättningar för ankommande personal, de menade att de på så sätt skapade tid för 

patienterna. Samtidigt menade informanterna att det är viktigt att ta ett beslut, än att inget ta. 

 

”att man måste ha koll på alla, gå över alla och göra de här livsuppehållande grejerna, men 

samtidigt inte bli kvar hos någon patient, det tycker jag är jobbigt...ett svårt beslut”(7) 

 

”Det måste finnas ordning och reda och någon som ställer ner foten och styr med hela 

handen. Hellre att det tas ett beslut, sen må det vara hänt att det kanske är lite fel beslut men 

hellre ett beslut än inget alls”(1) 

 

 

Feedback och lärande 

Denna kategori består av fyra underkategorier:   

Teamets feedback på sin egen insats, Att arbeta med PS-konceptet, Ovana vid 

ledningsfunktion och Rutin förändrar.  

 

Teamets feedback på sin egen insats 

En ledningsfunktion är krävande menar informanterna. De beskriver sina första känslor direkt 

efter insatsen som en lättnad och informanterna är duktiga på att berömma sig själva som ett 

team. De beskriver att de två i besättningen pratar ut om vad som gick bra och mindre bra, att 

berömma sig själva och att göra en snabb analys av deras arbete. 

 

”Det var en lättnad, för även om det var en olycka med tragisk utgång så gjorde vi ett 

jättebra jobb med de förutsättningarna som vi hade”(2) 
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”När man är i ledningsfunktion och man ser att de beslut man tar och de uppgifter man ger 

till sina kollegor och när det faller väl ut så får man en känsla av stolthet. Att en sådan här 

organisation är välfungerande. Då är det stolthet och glädje”(7) 

 

Att få en feedback på sin insats menade informanterna var viktigt, dels för att de som team 

checkade av med varandra, hur den andre upplevde händelsen men även för ett vidare lärande. 

De menade vidare att feedbacken sköttes oftast med den person de åkt med. 

 

 ”Den feedbacken man får är ju bara av de individer som vart med som man har debriefing 

ihop med t ex från räddningstjänsten och kollegor egentligen och det är egentligen det vi lär 

oss av”(8) 

 

Att arbeta med PS-konceptet: 

 

Samtliga informanter upplevde konceptet som positivt, de menade att de hade dokumentet och 

sin utbildning med sig som en stor trygghet, de kunde backa tillbaks och komma rätt i sin 

struktur med hjälp av konceptet.  

 

 ”Sedan har man en trygghet i systemet, eftersom oavsett om jag inte har jobbat med denna 

personen men vet att den kan ett system så tänker vi åtminstone åt samma håll”(3) 

 

” Sedan är det ju inte alltid det går att följa till punkt och pricka men kan man använda det 

på den lilla olyckan så kan man ju alltid omsätta den till den stora med fler skadade” (2) 

 

Ovana vid ledningsfunktion 

Informanterna menade att för att bli riktigt bra på att vara i en ledningsfunktion, så krävdes 

det utbildning och repetitionsövningar, men även att få vara ute på skarpa händelser. 

Informanterna upplevde att de var ute så sällan på dessa uppdrag att de i sig gav upphov till 

ett onödigt stort stresspåslag. 

 

”Det är inte så ofta man blir utsedd till att ha den rollen och sedan är det lite uppståndelse 

runt omkring det och man vill att det skall bli så bra som möjligt” (2)  

 

”det är så otroligt sällan man står i ledning, så vi har inte vana på det och vi kanske övar för 

dåligt på det så att vi inte får in det här tänket. Vi har för dålig rutin på det helt enkelt”(6) 

Informanterna ansåg att de behöver träna för att bli bra. De menar också att grundutbildning 

är bra, men att de bör repetera PS-utbildningen. Informanterna menade att de övar för lite på 

en ledningsfunktion, det borde vara mer övning ute på stationerna. 

 

”Grundutbildningen som vi har fått efter PS-konceptet har varit jättebra. Sedan skulle man 

önska att vi fick mer repetitioner för att så jätte ofta är vi ju inte ute på större olyckor”(5) 

 

”Jag upplever att det stärker mig att vara i ledning för i och med mängdträning så blir man 

bättre och kanske framför allt mindre nervös” (1) 
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Rutin förändrar 

 

Informanterna menar att ju fler gånger de varit i ledning och ju längre tid de arbetat, så har de 

märkt att de själva har det lättare på en olycksplats, de har en bredare blick. Även lättare att 

hitta sin yrkestrygghet. 

 

 

”att nu för tiden så fokuserar man inte riktigt lika brett på det man jag skall göra utan man 

märker lite yttre faktorer också, t ex vad det var för bilar, väder, andra människor som var i 

vägen och inte. Att man på ett sätt breddar sitt synfält nu för tiden med erfarenhet” (1) 

 DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metodval 

 

För att studiens syfte skulle kunna uppnås valde författaren en kvalitativ innehållsanalys. Som 

datainsamlingsmetod användes intervjuer. Åtta stycken intervjuer gjordes under våren 2014, 

könsfördelningen var fem män och tre kvinnor med en medelålder på 39,75 år, de hade en 

genomsnittlig erfarenhet av ambulanssjukvård på 12 år. Längden på intervjuerna var från 35 

minuter till den längsta som var på 48 minuter. Intervjun bestod i att informanterna fick 

berätta om en händelse där de själva varit i ledningsfunktion, författaren använde sig av en 

egen utarbetad intervjuguide med följdfrågor som ställdes under intervjun, detta för att på ett 

bättre sätt få svar på studiens syfte. Författaren anser att det under intervjuernas gång blev ett 

bra klimat, där informanterna öppet berättade om sina erfarenheter, och med hjälp av 

sonderingsfrågor så kunde samtalet stanna vid det för författarens tycke, viktiga för denna 

studie. Författaren skulle kunnat använda sig av andra metoder, som exempelvis enkäter med 

frågor, men anser att det kunde bli svårare att fånga just upplevelsen för individen. Vid en 

enkät, menar författaren att det kan vara svårt att gå vidare i sin frågeställning, som det går vid 

intervjuer. Författaren anser att han kom närmare informanternas innersta, därför anser 

författaren att en intervjustudie var den mest lämpliga formen. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) menar att med strukturerade frågor i en intervjustudie hjälper till att fånga 

upp informanternas upplevelser. I vissa fall fick författaren ställa sonderingsfrågor eller be 

informanterna att utveckla sitt resonemang. Kvale (2009) anser att om författaren vill få en 

informant att verkligen berätta om sin värld och med den få kunskap då är det genom att 

samtala med denna. Författarens önskemål var att få informanterna lugna och harmoniska 

innan själva intervjun startade genom att prata lite runt ämnet och intervjun. I samtliga fall, 

anser författaren att det lyckades och i intervjuerna framkom det intressanta svar som mycket 

väl motsvarade studiens syfte. Författaren var inte nära bekant med någon av informanterna, 

men kände till varandra, vilket kan ha påverkat studiens resultat. 

 

 

Urval 

 

Författaren ansåg att ett strategiskt urval var det mest lämpliga, då ett slumpmässigt urval 

enligt Malterud (2009) kan försämra resultatets giltighet. Det skulle vara tillräckligt med att 

vara i en ledningsfunktion vid minst tre tillfällen för att kunna ha upplevelser kring det, vidare 

funderade författaren på om det skulle vara ett minst antal skadade eller drabbade på 

olycksplatsen, som ett ytterligare inklusionskriterier. Efter övervägande bestämde sig 

författaren för att det skulle räcka med att vara i ledningsfunktion vid tre tillfällen, detta för att 
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i det berörda länet startar en ledningsfunktion upp om det är två eller flera drabbade. Vidare 

menade författaren att det inte var antalet drabbade som var det intressanta, utan just 

upplevelsen av att arbeta den prehospitala ledningsfunktionen, som författaren ville belysa. 

Båda könen var representerade, medelåldern blev relativt hög, men författaren menar att den 

speglar medelåldern bland ambulanssjuksköterskor i länet väl. Det finns sex stycken 

ambulansstationer i länet där studien gjordes, informanterna kom från fem av dem, då 

författaren valde att exkludera informanter från den egna stationen. Författaren anser att 

urvalet är gjort på ett sätt att en bra variation av intervjupersonerna, då de hade olika 

erfarenhet, ålder och kön. I enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim ( 2008)  stärks 

därmed studiens giltighet. Malterud (2009) menar att samla in data från egna kollegor kan 

förstöra resultatet genom att den egna förförståelse gör sig gällande. Författaren menar att det 

var bra att utelämna kollegor från den egna arbetsplatsen, där författaren har en närmare 

relation och där en påverkan på informantens upplevelser skulle kunna ske. En pilotintervju 

genomfördes, för att pröva författarens teknik och frågor. Pilotstudien föll väl ut men gjordes 

på en informant från den egna stationen, några frågor justerades och lades till i intervjuguiden. 

Pilotstudien inkluderades inte i studien, då författaren under intervjun stannade upp och 

korrigerade frågor. Pilotintervjun hade författaren kunnat använda i studien om den gjorts på 

informant från en annan station, författarens förförståelse och relation omintetgjorde det. 

 

Genomförande 

 

Samtliga intervjuer genomfördes på den ambulansstation där informanterna arbetade, de 

genomfördes innan eller efter ett arbetspass och fick således utföras i lugn och ro utan 

tidspress eller risk för att avbrytas på grund av ett larm. Trots detta uppfattade författaren att 

en av informanterna under sin intervju, ofta tittade på klockan, och blev mot slutet av 

intervjun stressad, informanten skulle gå på sitt pass efter intervjun och detta kan ha påverkat 

resultatet negativt. Det fanns annars gott om tid till att reflektera och komma in i en bra 

stämning. Tiden som var avsatt för intervjuerna var en och en halv timma. Det fanns tid till att 

efter intervjun reflektera och diskutera. De allra flesta stannade kvar och uppehöll sig i ämnet 

och författaren kände genom dessa samtal att det var viktigt för informanterna att få berätta 

om sina upplevelser, den totala tiden för intervjuerna blev cirka en timma. 

 

Då författaren själv arbetar inom ambulanssjukvården och således själv varit inblandad i 

ledningsarbete, var det svårt att alltid hålla sig neutral, att inte nicka eller på annat sätt 

påverka resultatet. Vad som kan ha påverkat resultatet negativt var att författaren saknar 

erfarenhet av att intervjua, det var svårt att veta när en följdfråga skulle inflikas. Olsson och 

Sörensen (2001) menar att författarens förförståelse kan påverka en tolkning och måste därför 

redovisas då det är ett kvalitetskrav. Författarens intervjuguide (bilaga1) har med största 

sannolikhet påverkats av dennes förförståelse och det måste också beaktas.  Här anser 

författaren att det varit relevanta frågor, som tillfört resultatet substans. 

Lundmann och Hällgren-Graneheim (2012) menar att det är viktigt för författaren att hålla sig 

till berättelserna från informanterna och deras egna upplevelser, men att en viss förförståelse 

och påverkan är svår att undvika. De menar vidare att det får ses som en del av 

tolkningsprocessen. 

 

 

Dataanalys 

 

Författaren analyserade materialet genom att vid flera tillfällen läsa igenom de transkriberade 

texterna. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) anser att texterna bör läsa flera gånger för 
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att texternas djup skall förstås och analysen lyckas.  Av det analyserade materialet skiljdes de 

meningsbärande enheterna ut, med hjälp av en matris. Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008) anser att en kvalitativ innehållsanalys är den mest lämpliga metoden för att analysera 

och granska transkriberade texter. Ur den kom det fram huvudkategorier. Författaren 

upplevde just analysen av de meningsbärande enheterna som problematisk, då de kunde höra 

hemma i olika kategorier, där författaren kan tycka att det är en tolkning från författaren, 

dessutom finns risk att avsaknad av medförfattare, att diskutera med ytterligare medfört att 

författarens egen förförståelse i vissa fall påverkat analysen. Författaren anser dock att 

dataanalysen inte påverkats något nämnvärt, men vill ändå redogöra för att en liten risk kan 

föreligga. 

 

Giltighet, trovärdighet och överförbarhet 

 

Författaren anser att det redan i urvalet är en stor variation. Tre av totalt åtta informanter var 

kvinnor vilket speglar verkligheten i länet väl och en liten, men dock en variation i åldrarna, 

den yngsta var 32 år och den äldsta 48 år. Enligt Lundmann och Hällgren-Graneheim (2012) 

så ökas giltigheten genom en hög spridning i kön och ålder, det ger ett rikare material genom 

ett vidgat perspektiv. Datainsamlingen bestod i inspelade intervjuer som lyssnades igenom ett 

flertal gånger och som sedan transkriberades. Efter att ha läst igenom transkriberingarna flera 

gånger började en helhet av upplevelserna att framtona. Resultatets tillförlitlighet påverkas 

enligt Polit och Beck (2012) av forskarens kvalifikationer, erfarenhet och möjlighet till 

anpassning. 

 

En risk med att vara ensam att läsa transkriberingarna var att information skulle kunna missas, 

då det inte kunde diskuteras eller tolkas tillsammans med en medförfattare. Författaren arbetar 

sedan nästan 20 år själv inom ambulanssjukvården och självfallet en förförståelse i ämnet, det 

kan vara en stor nackdel under intervjuerna, där informanterna skulle kunna påverkas av det. 

Författaren är medveten om att det skulle kunna ske.  

 

Författaren anser att trovärdigheten var god, då allt material läst igenom ett flertal gånger och 

analyserats genom hela arbetet för att inte missa någon för resultatet intressant data. När sedan 

författaren fått ett grepp om helheten användes en analysmatris där tre huvudkategorier 

framträdde med dess undergrupper. Författaren hade funderingar om att tre huvudkategorier 

är få, men beslöt sig för att använda sig av dessa tre, då det överensstämde med vad 

informanterna berättade i sina upplevelser och vad som kom fram i analysmatriserna. 

 

Studien utfördes på ambulanssjuksköterskor i en region i mellan Sverige och speglar deras 

upplevelser av att arbeta i ledningsfunktion i denna del av landet. 

För att få en god överförbarhet menar Lundman och Hällgren Graneheim (2008) att det är 

olika förutsättningar i landet, alltså att studien inte alltid är överförbar beroende på att 

organisationerna ser annorlunda ut med tanke på avstånd och resurser författaren menar att 

med detta i åtanke ändå menar att en viss del av studien kan överföras då urvalet varit så 

jämnt fördelat. Alla delar av landet använder sig inte av konceptet PS och där menar 

författaren att det kan vara svårare att överföra studien på dessa platser. 

Resultatdiskussion 

Under intervjuerna uppkom det att ambulanssjuksköterskorna ofta kände en oro före, under 

och efter uppdraget, för att just vara i en ledningsfunktion, detta förklarades med att det 

saknades kontinuitet med egna övningar och skarpa larm. Med den bakgrunden kände 

författaren att det kunde vara av värde att belysa ambulanssjuksköterskornas upplevelser av 
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arbeta i ledningsfunktion. Att med hjälp av denna studie hitta faktorer som kan skapa 

förutsättningar för personalen att känna sig bättre till mods i fortsättningen. 

 

Framkörning och förberedelser 

 

Studiens resultat visar på att alla informanterna kände sig oroliga och ibland nervösa när det 

stod klart att de skulle vara i en ledningsfunktion. Det visade sig att oron avtog ganska snabbt 

och ersattes av struktur. De flesta av informanterna använde sig av att bygga upp en bild av 

olycksplatsen, detta tvärtemot vad Svensson och Fridlund (2007) beskriver i sin studie, de 

menade i sin studie att om de målade upp ett scenario, så överensstämde sällan det med 

verkligheten, och de fick svårt att starta om. Författaren kan förstå informanternas upplevelser 

av att måla upp en bild, att det är viktigt att bilden inte är för lågt satt, då allt är värre än de 

föreställt sig, och att i de fallen blir det svårt med att komma igång igen. Informanterna 

menade att de hade en hjälp av att måla upp en bild, bilden var alltid värre än verkligheten och 

när de kom fram tyckte de att uppgiften var lösbar. Författaren ser just detta som intressant, 

att så gott som alla informanterna menade att med hjälp av en överdriven bild av en 

olycksplats, att den sedan kan ha en lugnande effekt vid framkomsten, då det oavsett hur det 

ser ut, så är det alltid bättre än vad de tänkte sig. 

 

I resultatet framkommer det att alla informanter ansåg att informationen från SOS var mycket 

viktig, att de ville ha reda på så mycket som möjligt, detta menade de hjälpte dem i att 

förbereda sig. Med ovanstående resonemang, så kan författaren förstå att informationen är 

väldigt viktig för att kunna måla upp en bild av olyckan. Gunnarsson och Warrén Stomberg 

(2008) menar i sin studie att det oftast bara är den ovane som vill ha detaljer, medan den 

erfarne mer förlitade sig på sina tidigare erfarenheter. Entydigt i studien var att informationen 

var så viktig att få, för den ansågs vara nyckeln till hur bra hela ledningsfunktionen skulle gå, 

de menade att de redan i bilen byggde upp sin organisation med hjälp av den informationen de 

fick, ju tidigare information desto bättre förberedelse och i förlängningen bättre för de 

drabbade. Dahlberg, et al. (2003) menar att det är viktigt med en tidig och tydlig samverkan 

på olycksplatser. Författaren håller med informanterna om att en tidig information är viktigt, 

på så vis skapas tid till förberedelse, lika viktigt är, att informationen som kommer är tydlig, 

vilket är en förutsättning för att insatsen skall gå bra. Resultatet överensstämmer med andra 

studier om att informationen är en nyckel för hela insatsens utgång, men däremot skiljer de 

sig emot informanternas upplevelser av att den erfarne inte vill ha detaljer, utan att det är lika 

viktigt med informationen för alla. Den vetskapen bör arbetsgivarna ta till sig och utröna 

vidare hur det förhåller sig, författaren kan tycka att det är en viktig upplysning som kommit 

fram för att göra ledningsfunktionen än bättre i framtiden och bör nämnas i utbildningar, 

vilket kan leda till att eventuellt pressen på den erfarne skulle kunna minska. 

 

Vidare framkom det i resultatet att personalen samtidigt var lyhörd och hade ett öppet sinne, 

att inte låsa fast sig i någon bild, detta överensstämmer med vad Holmberg och Fagerberg 

(2010) beskriver i sin studie. De samlade upplevelserna var att teamkänslan byggdes upp 

redan vid utlarmningen, det visade sig att så fort informanterna satte sig i bilen startade det 

och det var den direkta orsaken till att den första oroskänslan vek av. En annan av orsakerna 

till att informanterna kunde släppa sin oroskänsla var det färdiga dokumentet som plockas 

fram vid framkörningen, en checklista som informanterna kände en stor trygghet i. 

Dokumenten fungerar som ett stöd för besättningen och ett sätt att få koncentrera sig på, 

istället för att bara tänka på vad som kan gå snett. Författaren tycker sig kunna förstå att 

informanterna söker tryggheten hos varandra och att teamkänslan byggs upp i bilen på väg ut, 
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som de berättar så menar de att till syvendes och sist är det teamet och tillsammans bygger de 

upp varandras självkänsla.  

 

I Svensson och Fridlunds (2007) studie framkommer det att teamkänslan bygger på ett 

förtroende, som i sin tur grundar sig på den andres kunskap och erfarenhet, det överenstämde 

med vad informanterna upplevde, men även att stärka varandra inför uppgiften, flera av 

informanterna berättade att det var viktigt med att stärka varandra, särskilt om kollegan var 

ny. Den gemensamma synen var att det är som ett team de åker ut och planerar samt pratar 

med varandra. Det framkom även att det var en stor osäkerhet även hos den erfarne 

ambulanssjuksköterskan, när det gällde att åka ut med en som var ny, de tyckte att det var ett 

alldeles för stort ansvar som vilade på en person, vilket styrks i Gunnarsson och Warrén 

Stomberg (2008) studie där de menar att det är många beslut som skall fattas och ofta snabbt. 

Informanterna upplevde det som extra stressande om den nya inte gått PS-utbildningen, då 

nämndes det till och med att de inte ville åka ut tillsammans på ett ledningsuppdrag, där det 

skall beslutas så mycket, här menar Gunnarsson och Warrén Stomberg (2008) att den 

gemensamma kunskapen och erfarenheten är den dominerande faktorn vid just 

beslutsfattande. Holmberg och Fagerberg (2010) menar att ambulanssjuksköterskans ambition 

bör vara att bekräfta och förstå patientens situation, som denne befinner sig i. Här menar 

författaren att i intervjuerna framkom det att besättningarna är mycket måna om ny personal 

och de hjälper dem in i verksamheten, men vid ett uppdrag som är exempelvis en 

ledningsfunktion, så upplever de flesta en stress och oavsett så mäter de sin kollegas 

erfarenhet och kan i alla fall initialt känna en oro på hur det skall gå. Men att i de allra flesta 

fall, fungerar det för att de tillsammans stärker varandra och har en struktur i dokumentet. Det 

kan finnas fog för att vara orolig om de åker med en ovan, samtidigt som det kan göra att den 

vana ambulanssjuksköterskan skärper till sig och har fullt fokus, författaren kan förstå 

infomanternas krav på att alla genomgår en gemensam utbildning, informanterna ansåg det 

som ett måste, för att det skall fungera. Författaren ser här att med stöd av denna forskning 

skulle arbetsgivare runt om i landet trycka på nya PS utbilningar för den nya personalen samt 

att starta med repetitionsutbildningar för övrig personalen. 

 

 

Det strukturerade arbetssättet på olycksplatsen 

 

Resultatet visade att informanternas upplevelser var att de återigen ramlade ner i tvivel och en 

oro, detta precis när de kom fram till olycksplatsen. Informanterna påtalade att det var precis 

samma känsla som de hade när de fick sin utlarmning. Denna gång så varade den bara i några 

ögonblick och att de nu hade nytta av sin PS- utbildning de gått, de har klara uppgifter om vad 

som skall göras och de har sina dokument med sig för att skapa den så viktiga strukturen på 

olycksplatsen. Gunnarsson och Warrén Stomberg (2008) menar att det är viktigt att skall veta 

och förstå den pågående proceduren. Informanterna upplevde en trygghet i dokumentet, de 

berättade att om det krisade till sig med något så var det bara att titta i dokumentet och på så 

vis komma tillbaks på banan som någon uttryckte det. Som helhet så upplevde informanterna 

att konceptet med ledningsambulans är ett väldigt bra för att bygga struktur som i sin tur ger 

en trygghet, flera uppgav att det är så mycket larm och buller, människor som frågar, det 

gäller att kunna hålla flera saker i luften och då krävs det en struktur och det upplevde de att 

de har med sina dokument. Författaren kan här förstå informanternas åsikt om att struktur är 

helt avgörande, och den hjälper till att skapa ett lugn över platsen, där alla vet vad de skall 

göra. Författaren tror precis som informanterna att PS-konceptet med dess struktur är ett 

väldigt bra hjälpmedel. En förutsättning är ju då att alla gått samma utbildning, för att det 

skall bli en struktur och därmed en trygghet på en olycksplats. 
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Ambulanssjuksköterskor i en ledningsfunktion måste enligt Holmberg och Fagerberg (2010) 

ge sig tid till att skapa sig en överblick över skadeplatsen men ändå viktigt att i allt kaos inte 

glömma den drabbade människan. Flera av informanterna berättade om just det svåra i att 

lämna en patient, för att gå vidare till nästa, men alla visste att de var tvungna att göra på det 

viset för att det totala skall bli bra, men de berättade att med en tröstande klapp eller ord att 

jag kommer snart tillbaks, så kändes det bättre för både patient och personal. Dahlberg et al. 

(2003) menar att det är viktigt att kunna möta de drabbade på rätt nivå och att ha en empatisk 

inställning.  

 

En av de viktigaste uppgifterna för ambulanssjuksköterskornas i ledningsfunktion är att 

inventera och kommunicera, hela organisationen bygger på att alla inblandade enheter skall få 

information i rätt tid, informationen skall användas för att även mottagande enheter, som 

sjukhus och andra vårdenheter skall ha en rimlig chans till att växla upp och här kommer 

återigen strukturen upp. Tidig information från sjukvårdsledaren bakåt till enheter på väg ut, 

för deras förberedelse och ett tidigt informationssamtal till den akutmottagning som påverkas. 

Hodgetts  Mackway-Jones (2004) anser att vikten av en bra räddningsinsats är att kunna 

ge/skicka informationen dels horisontellt och vertikalt, vilket han menar som att i sidled 

mellan cheferna och nedåt till de olika organisationerna. Och att kommunikationen är en 

nyckel för hela insatsen. 

 

Informanterna upplevde just kommunikationen som frusterande, de påpekade att de upplevde 

att de blev störda av att ideligen få sökningar på sin radioutrustning. En informant menade på 

att personalen i största utsträckning ska försöka att undvika radiokommunikation efter att de 

informerat bakåt, detta för att skapa utrymme för de som måste kommunicera. Informanterna 

upplevde även att det är viktigt att alla organisationers chef skall vara samlade tillsammans 

och vara ordentligt uppmärkta, då underlättar det för alla på skadeplatsen. Kommunikationen 

upplevde författaren som ett stort problem för informanterna, en del informanter påtalade i 

studien att de inte fick vara ifred, utan de upplevde att de blev avbrutna av att någon sökte på 

dem. Författaren kan då tänka att informanterna då varit i olyckan för mycket, inte tagit steget 

ifrån för att ha den så viktiga överblicken, detta tror författaren är vanligt. Åtminstone initialt 

av ledningsarbetet. 

 

Räddningstjänstens organisation berömdes av informanterna, de upplevde att de har en mer 

klar uppfattning vem som leder och fördelar arbetet, ibland kan det vara svårt att vara i 

ledning om det kommer ut en mer erfaren ambulanspersonal, och den tycker på ett annat vis, 

som ambulanssjuksköterska i ledningsfunktion skall de våga stå på sig och följa sin plan, om 

de är övertygad om att den är rätt.  Här menar informanterna att räddningstjänsten är mer 

disciplinerade att ta order. Lennqvist (2009) menar att räddningstjänsten och polisen är mer på 

det klara med att de har en på förhand utsedd chef och de övar på så vis, vidare menar han att 

de är samövade då de nästan alltid arbetar ihop. Sjukvården däremot har nästan alltid en 

tillfälligt sammansatt besättning och har då inte samma förutsättning från start med att vara i 

ledning. 

 

Förväntan, informanterna beskrev att de ofta kände att omgivningen hade förväntan på dem, 

vilket inte är så konstigt för till syvende och sist är det ju det ambulanssjukvården är till för, 

att hjälpa andra. Informanterna menade att den förväntan kanske var en bidragande orsak till 

att de känner en stress, då främst som de beskrev från kollegor och annan personal, samtidigt 

så upplevde ambulanssjuksköterskorna att de hade en stor förväntan på exempelvis 

räddningstjänsten, att de gör sitt jobb. Ett stort ansvar vilar på ambulanssjuksköterskans axlar, 
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menar Warrén Stomberg (2008) att beslut skall tas, ofta snabbt och att det är många faktorer 

som spelar in. Lennquist (2002) menar att bygga upp en ledningsorganisation är ingen 

vardagshändelse, och det ställs höga krav på alla inblandade organisationer. Författaren kan 

här se en svaghet med ambulanssjukvårdens bemanning, att de som blir i en ledningsfunktion 

inte helt känner varandra eller är vana att arbeta ihop, det kan skapa problem i 

beslutsfattningen. Författaren menar vidare att räddningstjänsten inte har det bekymret alls, då 

det alltid gör allt tillsammans. Därför är det ju allt mer viktigt att alla har samma utbildning 

och har en grund att stå på. 

 

 

 

 

Feedback och lärande 

 

I resultatet kan forskaren se att personalen som varit i ledning, omedelbart efter insatsen, 

tillsammans börjar med att återkoppla. Informanternas samlade upplevelse direkt efter att de 

är färdiga känner en enorm lättnad och ofta en euforisk känsla. Det författaren kunde se, var 

att personalen börjar bearbeta sina upplevelser omgående, de påpekar vad som gick bra och 

även det som kunnat göras bättre. Informanterna menar vidare att den huvudsakliga 

feedbacken görs mellan de kollegor som varit med och framför allt med den de arbetat 

tillsammans med, direkt i bilen på väg hem och den fortsätter resten av passet tills de känner 

sig nöjda. Det överensstämmer med vad Jonsson och Segesten (2003)  kommit fram till i sin 

rapport, de menar att all personal som varit inblandad i händelser som upplevs som jobbiga 

skall ha en feedback, helst med sin kollega, detta för att kunna lämna den och kunna gå 

vidare. Vad som författaren anser vara en brist är att informanterna enhälligt saknade 

feedback från sin arbetsgivare eller debriefing, de menade att det kunde ske men att det då var 

för att peka på saker som gått snett. Det är inte förenligt med vad MIMMS (2004) 

rekommenderar, de menar att den inblandade personalen redan i det initiala skedet vid en 

olycka, kan uppvisa stressymptom på grund av att de överväldigas av lidandet. Abelsson och 

Lindwall (2012) menar att feedback från en händelse är viktig för att personalen ska känna sig 

stärkt för att komma än bättre förberedd till nästa gång de hamnar i en ledningsfunktion.  

 

Informanterna upplevde PS-konceptet som något positivt, de kände att de hade något som de 

alltid kunde backa tillbaks till om det inte gick precis som de tänkt sig. Några av 

informanterna påtalade särskilt att strukturen blir samma, om alla gått utbildningen och följer 

konceptet som det är tänkt, då hade det inte så stor betydelse att de inte jobbat ihop tidigare. 

En informant menade på att de behöver arbeta mycket med våra dokument för att först då 

kunna se om de kan förbättra det till att bli ännu enklare. Lennquist (2009) menar att genom 

en omfördelning och struktur kan du upprätthålla en hög medicinsk beredskap. 

 

Informanterna såg ett stort bekymmer med PS-konceptet, de menade för att bli riktigt bra på 

att vara i ledningsfunktionen så behöver de vara i den mycket oftare, alla tyckte att det var 

alldeles för sällan de var det idag, de menade att det kunde bidra till den oro och stress de 

känner under dessa uppdrag. Gunnarsson och Warrén Stomberg (2008) anser, för att få 

ledningsfunktionen att fungera så måste alla ha en utbildning och de måste öva kontinuerligt. 

Informanternas upplevelser av övning på sina stationer var alldeles för sällan. Alla i det 

aktuella området har grundutbildningen från PS-konceptet, men de menar att det skulle 

behövas fler repetitionsövningar, helst då kanske att de övade på mindre, mer vardagliga 

händelser. Författaren kan se i resultatet att alla vill känna sig tryggare i rollen som 

ledningsansvarig, de har en lösning själva, nämligen återkoppling från tidigare uppdrag, mer 



                      BILAGA I 

24 

 

övningar på stationer och då helst mindre scenario. Dessa svar bör utbildningsansvariga ta till 

sig och möta personalens förväntningar med stationsövningar och se över om personalen kan 

få en återkoppling till olyckor de varit på. Flera informanter påtalar att det faktiskt känner sig 

stärkta av sin utbildning, precis när det gått den. Men att ju längre tid som går, utan att de fått 

använda sig av sina nya kunskaper så blir de osäkra. Flera av informanterna som har en lång 

erfarenhet och varit i situationen flera gånger säger samtidigt att de med hjälp av sin 

erfarenhet förändrat sitt sätt att läsa av en olyckplats, de menar att de har ett bredare synfält 

och kan lägga till flera pusselbitar redan vid första anblicken, mot vad de gjorde tidigare. 

Kortfattat menar informanterna att med mer övning på konceptet och rutin med åren så har de  

en god möjlighet att bli bra på ledningsfunktionen. Som Nilsson och Norgren (2012) påtalar 

är ambulanssjuksköterskorna trygga med en klar och tydlig mall att arbeta efter och att det 

krävdes mycket övning för att det skall fungera på ett bra sätt. 

 

Slutsats 

Informanterna upplevde en trygghet med att arbeta med PS-dokumenten, men samtidigt en 

otrygghet av att hamna i en ledningsfunktion, detta på grund av för lite praktiskt utövande och 

övningar. För att informanterna ska kunna känna sig trygga och därmed kunna utföra arbetet 

än bättre och på så vis gagna den enskilde individen, patienten. 

 

Författaren kan se likhetstecken mellan att inte öva tillräckligt och informanternas osäkerhet 

och ibland rädsla för att åka ut på ett sådant uppdrag, när de inte upplever sig vara trygga. Det 

bör beaktas av ansvariga huvudmän. Genom att lyssna till personalen bör beslutfattarna skapa 

möjligheter till all personal att få gå på utbildningar samt fortbildningar i PS. 

Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att jämföra detta resultat med hur upplevelserna är hos 

ambulanssjuksköterskorna som inte använder sig av PS-konceptet, har de liknande 

upplevelser? Det finns fortfarande ambulanssjukvårdare kvar i organisationerna, de har oftast 

en lång erfarenhet och har upplevt många olyckor, både innan och efter PS- konceptets 

införande, att göra en studie med denna yrkeskategori skulle vara intressant för att se om 

upplevelserna är personbundet eller utbildningsmässigt. Räddningstjänsten fick i denna studie 

beröm för sitt sätt att leda, det skulle vara av intresse att i en studie se hur räddningstjänsten 

och polisen ser på sjukvårdens sätt att leda, och med hjälp av resultaten i så fall dra nytta av 

ny kunskap. 
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Intervjuguide    Bilaga I 

 

Syftet med min studie är att belysa ambulanssjuksköterskornas upplevelser av att arbeta i en 

ledningsfunktion. 

 

Hur länge har du jobbat totalt inom ambulanssjukvård? 

Och av dem som ambulanssjuksköterska? 

Tidigare vårderfarenhet som sjuksköterska? 

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

 

Berätta om en händelse där du agerat i ledningsfunktion 

 

Hur kändes det när du blev utsedd till ledningsansvarig? 

Hur kändes det när du kom fram? 

 

Kan du utveckla? 

Kan du förklara hur du kände precis där? 

När du lämnat olycksplatsen, vilka tankar och känslor hade du då? 

Hur upplevde du att arbetet hade fungerat? 

 

 

I dag när det gått en tid, kan du tänka tillbaks och fundera över förloppet ?  

Vilken återkoppling har du fått på din insats? 

 

Kan du beskriva hur din totala upplevelser av händelsen var? 

 

 

 Sonderingsfrågor: Hur förberedde du dig? 

         Vilka tankar hade du på väg till skadeplatsen? 

         Vad diskuterade du med din arbetskollega?  
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Till verksamhetschef N.N,    Bilaga II 

Område xx, xxxx-xxxxxxx 

Jag heter Roger Johansson och är sjuksköterska. Jag studerar 

specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning ambulans vid Sophiahemmets högskola I 

Stockholm. I mitt självständiga arbete, omfattande 15 poäng, har jag valt att studera: 

Ambulanssjuksköterskans upplevelser av prehospital ledningsfunktion. Jag är därför 

intresserad att få genomföra studien på de olika ambulansstationerna i ditt 

verksamhetsområde. 

Om du godkänner att studien genomförs vid din klinik, är jag tacksam för Din underskrift av 

denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om du har förbehåll vill jag gärna 

att Du anger detta. Har du frågor angående själva undersökningen är Du välkommen att 

kontakta mig eller min handledare.  Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den 

att publicerad på DIVA som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter 

och student arbeten. Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bl.a. innebär att 

namn i studien (inklusive namn på ambulansstationer) kommer att vara avidentifierade. 

Efter godkänd studie kommer jag gärna och presenterar mina resultat för Dig och/eller på 

arbetsplatsen om Du så önskar. 

xxxxx 131201 

Med vänlig hälsning 

_____________________________ ___________________________________________ 

Student   Handledare 

_____________________________ ___________________________________________                            

Namnförtydligande  Namnförtydligande, hemvist 

Tel: xxxx-xxxxxxx  tel: 

e-post:   e-post: 
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Studiens preliminära titel: Ambulanssjuksköterskans upplevelser av att arbeta i en 

prehospital ledningsfunktion 

Syfte: Syftet är att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser av att arbeta i prehospital 

ledningsfunktion på olycksplats. 

 

Problem: Kraven på den prehospitala ledningen har ökat och blivit mer strukturerad sedan 

början av 2000-talet, samtidigt som det är sällan ambulanssjuksköterskan hamnar i rollen som 

ansvarig för ledningsarbetet vid en stor händelse. Författaren såg ett intresse av att undersöka 

om hur ambulanssjuksköterskan upplever att deras kunskaper och förberedelser är tillräckliga 

för att känna en trygghet och för att möta de höga kraven med att vara i ledningsfunktion. 

Metod: Intervjuer av ambulanssjuksköterskor. 

Önskemål från Din verksamhet: jag önskar att få intervjua 8-10 ambulanssjuksköterskor från 

Din enhet, som varit i en ledningsfunktion. Hjälp med att få fram de sjuksköterskor, får 

författaren av utbildningsansvarige och dennes sparade ledningsambulans formulär. 

Intervjuerna beräknas ta 30-60 minuter och jag önskar att utföra dem ute på 

ambulansstationerna och i anslutning till de intervjuades arbetspass. Det är även ett önskemål 

om att intervjuerna kan ske på arbetstid. Intervjuerna kommer att ljudupptas. Jag planerar att 

genomföra intervjuerna under Februari 2014. Alla personer intervjuas kommer att få en 

skriftlig information och deltagandet kommer att vara frivilligt. Forskningsetiska principer 

kommer att följas. 

 

Samtycke: 

 Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i dokumentet 

 Jag samtycker att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet. 

 

Datum Namn 

Namnförtydligande 

 

Enhet 
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Informations och samtyckes formulär   Bilaga III 

Bakgrund  

Vid en allvarlig händelse, som exempelvis en trafikolycka med flera skadade krävs det en 

ledningsorganisation, där all inblandad personal jobbar efter ett förutbestämt mönster. Vi skall 

kunna samverka med andra aktörer som räddningstjänst och polis. För att alla skall känna sig 

komfortabla med uppgiften så krävs det utbildning och övning på att leda. Många landsting 

använder sig idag av PS utbildningen, som är en utbildningsdag varvat med teori och 

praktiska övningar. Författaren ser fram mot att få studera informanternas olika erfarenheter 

av en ledningsfunktion samt deras olika upplevelser av densamma och att studien kan komma 

att ligga till grund för fortsatt utveckling av ambulanssjuksköterskans roll i prehospital 

sjukvårdsledning. 

 

Syfte 

Studiens syfte är att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelser av att arbeta i en 

ledningsfunktion. Genom intervjuer med ambulanssjuksköterskor som varit i en 

ledningsfunktion vill författaren få reda på dennes olika erfarenheter samt deras upplevelser 

av att vara i en ledningsfunktion. En förhoppning är att studien kan leda till en ny kunskap, då 

alla ambulanssjuksköterskor kan/kommer att hamna i denna situation som antingen 

medicinskt ansvarig eller sjukvårdsledare. 

 

Förfrågan om deltagande 

För att kunna uppnå syftet med studien så har författaren valt att intervjua 

ambulanssjuksköterskor med minst tre års yrkesutövning samt att de ska ha varit i en 

ledningsroll vid minst tre tillfällen. Efter ett godkännande från din verksamhetschef 

kontaktade författaren er utbildningsenhet, där de med hjälp av sparade ledningsambulans 

formulär fick fram de personer som matchade urvalet. En kontakt tas med varje enhetschef för 

ett godkännande om att intervjuer kan hållas på arbetsplatserna i anslutning till era arbetspass. 

 

Hur går studien till? 

Ett deltagande från dig innebär ett intervjutillfälle, intervjun beräknas ta mellan fyrtio minuter 

till en timma. Intervjuerna beräknas utföras under februari månad, 2014. Intervjun kommer att 

ljudupptas och endast författaren och dennes handledare kommer att ha tillgång till 

inspelningarna, vidare kommer texten transkriberas och efter att studien är klar förstöras.  

All information kommer att behandlas konfidentiellt och ingen person, plats eller olycka 

kommer att lämnas ut i resultatet.  Studien beräknas vara färdig Juni/Juli 2014 och resultatet 

från studien kommer du få möjlighet att ta del av. Du kan när som helst under pågående studie 

välja att avbryta din medverkan utan någon förklaring. 

 

Du tillfrågas härmed att deltaga i denna studie, undertecknad kommer att kontakta dig på 

telefon en vecka efter att ni fått detta brev, om ni väljer att deltaga i denna intervju bestämmer 

vi en tid för intervjun. Vid frågor kan du nå mig på telefonnumret nedan. 

 

 

vid frågor kontakta mig gärna 

 

Roger Johansson, student   Min handledare: 

xxxx-xxxxxxx   N.N  

    Lektor, leg.läk 
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