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SAMMANFATTNING 

Ambulanssjukvården har på några decennier gått från att vara en transportorganisation till 

en egen specialitet inom sjuksköterskeyrket. Under början av 2000-talet utvecklades ett 

radiokommunikationssystem, Rakel, för samhällsinstanser som arbetar med skydd och 

säkerhet. Huvudmotiv bakom införandet av Rakel var att öka medborgarnas trygghet. Med 

systemet skulle fler liv kunna räddas samtidigt som samhällsekonomin skulle komma att 

gynnas, och idag används Rakel av ambulanssjukvården i alla Sveriges landsting/regioner. 

För ambulanssjuksköterskan är Rakel ett centralt system, då denne i sina arbetsuppgifter 

har hantering av kommunikationsutrustning, samverkan och ledning av sjukvårdsinsatser. 

Ambulanssjuksköterskan är samtidigt ansvarig för den vård som ges samt för 

upprätthållandet av patientsäkerheten, vilket gör det intressant att veta hur 

ambulanssjuksköterskorna upplever att Rakel påverkar patientsäkerheten. Kunskaperna på 

området tycks idag vara begränsade.  

 

Syftet var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av Rakel ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv. En kvalitativ intervjustudie genomfördes där tio 

ambulanssjuksköterskor berättade om sina upplevelser utifrån studiens syfte i 

semistrukturerade intervjuer. Den data som samlades in bearbetades med manifest 

innehållsanalys.  

 

I resultatet beskrev ambulanssjuksköterskorna hur de använde Rakel för kommunikation 

med larmcentralen, annan ambulanspersonal och samverkan med andra instanser. 

Upplevelsen var att brister fanns i kompetensen kring Rakel, vilket fick till följd att 

systemets fulla potential ej utnyttjades. Den utbildning och övning inom Rakel som 

ambulanssjuksköterskorna erhållit upplevdes som otillfredsställande och samövning med 

räddningstjänst, polis och akutmottagning efterfrågades. Samtliga ambulanssjuksköterskor 

beskrev Rakel som i grunden positivt för patientsäkerheten, där snabb och effektiv 

kommunikation i det vardagliga arbetet möjliggjordes. Täckningen och möjligheten att 

föra krypterade samtal med bevarande av sekretessen upplevdes som positivt. 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde dock att patientsäkerheten kunde hotas, då 

utrustningen var förlegad och trasig, kompetensen var bristfällig och sekretessen hotades 

av att privat avsedda samtal hördes på publika talgrupper. Det framkom att 

ambulanssjuksköterskorna upplevde en attityd där Rakel betraktades som mindre viktigt än 

annan utrustning, med följd att brister i såväl kompetens som utrustning accepterades i 

högre utsträckning.  

 

Slutsatsen blev att ambulanssjuksköterskorna upplevde att Rakel påverkar 

patientsäkerheten positivt. Systemet möjliggjorde effektiv kommunikation med bibehållen 

sekretess mellan enheter inom ambulanssjukvården, larmcentral och samverkande 

instanser. Ett behov fanns dock av utbildning, övning och översyn av Rakel-utrustningen, 

då ambulanssjuksköterskorna ansåg att brister förelåg på dessa områden. Dessa brister 

upplevdes kunna hota patientsäkerheten då kommunikationen hindrades eller nådde andra 

mottagare än den som kommunikationen var avsedd för. Ambulanssjuksköterskorna 

upplevde att det fanns en utbredd attityd att Rakel inte var lika viktigt som annan 

utrustning, med följd att brister tolererades i högre utsträckning. 

 

Nyckelord: ambulanssjuksköterska, rakel, patientsäkerhet, kommunikation, samverkan  
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ABSTRACT 

The Swedish ambulance services have went from transporting people to having a specialty 

of it's own in nursing during the last decades. During the first years of the 21st century, a 

Tetra based communication system called Rakel was developed, aimed to be used by 

instances of the society working with safety and protection. Rakel was developed with the 

intention to help saving more lives while being beneficial for the national economy. It is 

today used by the ambulance services of all regions in Sweden, which makes it an 

important tool for the ambulance nurse. The tasks of the ambulance nurse includes 

handling of communication equipment, collaboration with other instances and being in 

medical command. At the same time, the ambulance nurse is responsible for the care given 

and for maintaining patient safety, which makes it interesting to clarify the ambulance 

nurses' perceptions of how Rakel influences patient safety. The current knowledge of the 

subject seems limited. 

 

The aim was to describe ambulance nurses' experience of Rakel from a patient safety 

perspective. The study had a qualitative approach and semi-structured interviews with ten 

ambulance nurses were performed. Data was analyzed using qualitative content analysis on 

a manifest level. 

 

The result showed that the ambulance nurses used Rakel for communication with the 

emergency service centre, other ambulance personnel and for collaboration with other 

instances. They described how the full potential of Rakel was not being used because of a 

lack of competence. Education and training in the Rakel area was described as inadequate 

and training together with the fire department, police and emergency department was 

requested. All ambulance nurses considered Rakel as positive from a patient safety point of 

view as it allowed for fast and efficient communication. However, ambulance nurses felt 

that patient safety was jeopardized by old and broken equipment, lack of competence and 

by the fact that conversations intended to be private was overheard on public channels. 

Ambulance nurses described an attitude where Rakel was considered to be less important 

than other equipment, making competence and equipment issues concerning Rakel more 

accepted than issues with other equipment. 

 

The conclusion was that the ambulance nurses percieved Rakel to influence patient safety 

in a positive way by allowing for efficient communication between the emergency service 

center, units within the ambulance services and collaborating instances while maintaining 

secrecy. A need was decribed for education, training and an overhaul of the equipment. 

Shortcomings in those areas were percieved as threats against patient safety as 

communication was impeded or reached recipients it was not intended for. The study also 

found an attitude towards Rakel as something less important than other equipment, 

resulting in a higher acceptance of shortcomings. 

 

Keywords: ambulance nurse, rakel, patient safety, communication, tetra 
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INLEDNING 

Den svenska ambulanssjukvården har gått från att vara en ren transportorganisation med 

icke sjukvårdskunnig personal till att vara en högkvalificerad verksamhet med avancerad 

medicinteknisk utrustning och breda möjligheter till prehospital medicinsk behandling 

(Suserud, 2005; Ahl m.fl., 2005; Gårdelöv, 2009; Riksföreningen för 

Ambulanssjuksköterskor [RAS] & Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2012). 

Utvecklingen har medfört att ambulanssjukvård sedan 1997 betraktas av Socialstyrelsen 

som ett specialområde inom sjuksköterskans yrkesutövning (RAS & SSF, 2012) och sedan 

1998 finns en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård 

(Wihlborg, Edgren, Johansson & Sivberg, 2014; RAS & SSF, 2012). 

 

Vid en nödsituation larmas ambulans via det nationella nödnumret, 112. SOS Alarm AB 

svarar för driften av nödnumret och den operatör som respektive landsting slutit avtal med 

sköter alarmering av ambulanser (SOU, 2013:33). Utalarmeringen sker via 

kommunikationssystemet Rakel (RAdioKommunikation för Effektiv Ledning), ett system 

som även används för kommunikation mellan enheter, med larmcentral, internt inom 

ambulansbesättningen och vid samverkan med andra myndigheter såsom räddningstjänst 

och polis (SOU, 2013:33; Socialstyrelsen, 2010; Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap [MSB], 2010). Hantering av kommunikationsteknisk utrustning inom 

ambulanssjukvården är enligt kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskor (RAS 

& SSF, 2012) en del av ambulanssjuksköterskans profession. 

 

Utvecklingen av Rakel föregicks av ett regeringsbeslut år 2002 om att utreda behovet av ett 

gemensamt radiokommunikationsnät för skydd och säkerhet. Det grundläggande motivet 

för ett dylikt radiokommunikationsnät skulle vara medborgarnas trygghet angav 

utredningens slutbetänkande Trygga medborgare - Säker kommunikation (SOU, 2003:10). 

Utifrån detta samt med tanke på den centrala roll Rakel spelar i varje ambulansbesättnings 

kommunikation med omvärlden torde Rakel och dess funktion i ambulanssjukvården vara 

viktigt för patientsäkerheten. 

BAKGRUND 

Rakel 

Socialstyrelsen föreskriver att varje landsting skall ha en plan för ambulanssjukvården 

inom landstingets geografiska område. I planen skall bland annat framgå vilka tekniska 

lösningar som valts för larmsystem och övriga kommunikationssystem. För dessa 

föreskrivs att de skall säkra att information ej kan ändras som resultat av misstag, 

obehörigt användande eller driftstörningar. Vidare skall larm och övrig kommunikation 

kunna härledas till operatörer på larmcentral eller hälso- och sjukvårdspersonal i eller 

utanför ambulans. Systemen ska motsvara de krav som personuppgiftslagen och 

patientdatalagen föreskriver (SOSFS, 2009:10, 1-2 §). 

 

År 2003 presenterade Statens offentliga utredningar rapporten Trygga medborgare - Säker 

kommunikation (SOU, 2003:10). I rapporten föreslås ett gemensamt 

radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet. Utredningen konstaterar att ett 

gemensamt radiosystem bland annat skulle ge medborgarna bättre säkerhet och trygghet, 

skapa större möjlighet till samverkan mellan myndigheter i akuta situationer, säker åtkomst 

till datasystem och goda förutsättningar att lösa problem såsom störning och avlyssning av 
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radiotrafik. Sammantaget skulle detta innebära bättre förutsättningar att rädda människoliv 

samt samhällsekonomiska fördelar (SOU, 2003:10).  

 

Baserat på utredningsresultatet i SOU 2003:10 utvecklades ett nationellt 

radiokommunikationssystem för samverkan och ledning; Rakel (RAdioKommunikation för 

Effektiv Ledning). Det ägs av svenska staten och ansvarig myndighet är Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap som svarar för utbyggnad, drift, förvaltning och utveckling 

av systemet. Systemet används av statliga myndigheter, landsting, kommuner, länsstyrelser 

och även privata aktörer med verksamhet som är viktig för samhället, såsom elbolag 

(MSB, 2011). Rakelnätet täcker 95 procent av landets yta, undantaget fjällvärlden, och 

99,84 procent av befolkningen (MSB, 2009b). Det bygger på en europeisk standard för 

radiokommunikation inom skydds- och säkerhetssektorn som kallas Tetra (MSB, 2011). 

Både tal- och datatrafik över Rakelnätet är krypterad, vilket minskar risken för att 

obehöriga kan avlyssna kommunikationen (MSB, 2010). I Rakel-systemet finns förutom 

vanlig tal- och datakommunikation bland annat funktionalitet för utlarmning, 

statusrapporter och användning av talgrupper, i syfte att förenkla samverkan (MSB, 2010).  

 

I Socialstyrelsens rapport Införande av Rakel-systemet i hälso- och sjukvården - Stöd i den 

operativa kommunikationsplaneringen (Socialstyrelsen, 2010) konstaterar myndigheten att 

ett gemensamt radiokommunikationssystem för de organisationer i Sverige som arbetar 

med allmän ordning, säkerhet och hälsa snarare än de 200 system som tidigare fanns ökar 

förmågan till samverkan i såväl vardag som krissituationer. Myndigheten konstaterar 

vidare att "systemets funktionalitet och tjänster effektiviserar arbetet inom och mellan de 

olika organisationerna" (Socialstyrelsen, 2010, s. 7). Idag är alla landsting och regioner i 

Sverige anslutna till Rakel (MSB, 2009a) vilket gör det till ett dagligt verktyg i 

ambulanssjuksköterskans profession. 

Ambulanssjuksköterskans profession 

En ambulanssjuksköterska är en specialistutbildad sjuksköterska med inriktning mot 

ambulanssjukvård (RAS & SSF, 2012). Den prehospitala vården ställer stora krav på 

ambulanssjuksköterskans kunskaper och färdigheter då den utgör ett möte mellan flera 

kunskapsområden (Wireklint Sundström, 2005). Vårdvetenskap, medicinsk vetenskap samt 

kunskaper helt eller delvis specifika för ambulanssjukvården, exempelvis inom ergonomi 

eller information och kommunikationsteknik, är några av de områden som blivit centrala 

då den prehospitala vården kommit att bli en viktig första länk i vårdkedjan (Suserud, 

2005; Gårdelöv, 2009; Wireklint Sundström, 2005). Ambulanssjuksköterskan måste ha 

bred kompetens och vara flexibel för att kunna hantera de varierande situationer som denne 

ställs inför (Ahl m.fl., 2005; Bruce, Dahlberg & Suserud, 2003; Suserud, 2005). Wireklint 

Sundström (2005) menar att ambulanssjuksköterskor behöver vara "förberedda på att vara 

oförberedda" (Wireklint Sundström, 2005, s. 102). För det mesta är 

ambulanssjuksköterskan och kollegan ensamma om att ha medicinsk kompetens på platsen 

och utelämnade till varandra (Suserud, 2005; Wireklint Sundström, 2005), vilket gör 

teamkänslan viktig (Ahl m. fl., 2005). Att arbetet utförs i prehospital miljö innebär 

särskilda svårigheter, då en olycksplats, patientens hem eller annan plats ger helt andra 

förutsättningar och ställer andra krav på arbetet än en högteknologisk sjukhusmiljö 

(Gunnarsson & Warrén Stomberg, 2009; Wireklint Sundström, 2005; Suserud, 2005). I 

arbetet ingår att ambulanssjuksköterskan måste samla in information från många parter, 

såsom larmcentral, patient, anhöriga och förbipasserande (Chami Gentil, Ramos & 

Yamaguchi Whitaker, 2008; Ahl m.fl., 2005; Bruce m.fl., 2003; Suserud, 2005). Trots 

många uppgiftslämnare tvingas ambulanssjuksköterskan ofta fatta beslut baserat på 

bristande information (Gunnarsson & Warrén Stomberg, 2009) och ibland även i frågor de 
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inte är utbildade för (Bigham m.fl., 2012). Risker och hot förekommer (Ahl m.fl., 2005; 

Gunnarsson & Warrén Stomberg, 2009), något som Svensson och Fridlund (2008) 

identifierar som en faktor som ofta oroar ambulanssjuksköterskan. 

 

Suserud (2005) menar att ambulanssjuksköterskans yrke innefattar omvårdnad, 

undersökningar och medicinsk behandling, att ge information till patienter och anhöriga, 

att leda kollegor och studenter, att vara uppdaterad kring samt delta i forskning, att planera 

och leda prehospitalt arbete, samverka med andra yrkesgrupper samt vara del i ledning och 

ta hand om skadade i händelse av katastrof. 

 

I en studie av Wihlborg m.fl. (2014) fick en panel bestående av experter på 

ambulanssjukvård, företrädelsevis ambulanssjuksköterskor, delge sina önskemål kring 

kompetensen hos en ambulanssjuksköterska. I studien identifierades tio olika 

kompetensområden inom vilka ambulanssjuksköterskan behövde besitta kunskaper. Dessa 

var ledarskap, generiska förmågor, interpersonell kommunikation, institutionellt 

samarbete, pedagogisk färdighet, innehav av relevant kunskap, professionellt omdöme, 

professionell färdighet, forskningsaktiviteter samt tekniska färdigheter (Wihlborg m.fl., 

2014). 

 

Sedan 2012 finns en kompetensbeskrivning för ambulanssjuksköterskor (RAS & SSF, 

2012) utgiven av Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor och Svensk 

Sjuksköterskeförening. Kompetensbeskrivningen syftar till att göra 

ambulanssjuksköterskeprofessionens ansvar och uppgifter mot patient, samhälle och 

vårdgivare tydligt utifrån Socialstyrelsens riktlinjer (RAS & SSF, 2012). Den har dock 

ingen legal status, vilket innebär att de formella kompetenskraven på en 

ambulanssjuksköterska kan uppfattas som oklara (Wihlborg m.fl., 2014). I 

kompetensbeskrivningen specificeras kraven på ambulanssjuksköterskans kompetens 

utifrån områdena omvårdnad, medicinsk vetenskap, prehospital vårdmiljö, forskning, 

utbildning och utveckling samt samverkan och ledarskap (RAS & SSF, 2012). 

Samverkan och ledning i rollen som ambulanssjuksköterska 

Enligt kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterska (RAS & SSF, 2012) ingår i 

ambulanssjuksköterskans uppgifter bland annat att "ansvara för medicinsk ledning, 

prioritering och vård på skadeplats tills person med högre medicinsk kompetens övertar 

ansvaret" (RAS & SSF, 2012, s. 8) samt att delta i samverkan med polis och 

räddningstjänst vid en allvarlig händelse. Rüter, Nilsson och Vikström (2006) konstaterar 

att de lagar som reglerar ambulanssjukvårdens, räddningstjänstens och polisens 

verksamheter innehåller skrivelser om att man skall stödja varandra och samverka mellan 

de olika organisationerna. Författarna definierar samverkan som "processen när 

verksamheter som lyder under olika lagrum gemensamt ska lösa en uppgift" (Rüter m.fl., 

2006, s. 15). Då de tre nämnda verksamheterna har som gemensam uppgift att rädda liv 

och minska skadeverkningar, blir respektive verksamhets sätt att leda sitt arbete centralt för 

att samverkan skall fungera (Rüter m.fl., 2006). 

 

Sjukvårdens ledning är indelad i tre nivåer med hierarkisk struktur; nationell, regional och 

lokal nivå, där de förra rollerna är överordnade de senare och där ambulanssjukvården 

återfinns på lokal nivå. På varje nivå finns ledningsroller som besätts när en insats 

påbörjas. En person kan inneha en eller flera roller och bär huvudansvar för att de uppgifter 

som är knutna till rollerna skall lösas. Rollerna som kan besättas vid en allvarlig händelse 

är sjukvårdsledare, medicinskt ansvarig, stab och vårdutförare (Rüter m.fl., 2006). 
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Sjukvårdsledaren är formell chef och har ansvar för säkerhet, resurser, samverkan och 

kommunikation, exempelvis via Rakel. Rollen besätts prehospitalt av en person i den första 

ambulansen på plats och den som har denna roll skall skapa förutsättningar för övrig 

sjukvårdspersonal att arbeta effektivt (Rüter m.fl., 2006). Rollen medicinskt ansvarig skall 

besättas av den person som har högst medicinsk utbildning vilket initialt på fältet 

vanligtvis blir en sjuksköterska ur den första ambulansen på plats. Rüter m.fl. (2006) 

beskriver dennes ansvar som "allt som direkt har med de drabbade att göra" (Rüter m.fl., 

2006, s. 23). Stabsroller upprättas i den händelse sjukvårdsledare eller medicinskt ansvarig 

behöver stöd av ytterligare personer, dessa personer tas då vanligtvis från personer i den 

fjärde rollen, vårdutförare. Vårdutförare är de som arbetar direkt med de drabbade, en roll 

som all hälso- och sjukvårdspersonal kan besätta (Rüter m. fl., 2006). 

 

Sjukvårdens samband, såväl internt inom skadeområdet som externt mot larmcentral, 

samverkande organisationer och andra instanser, är sjukvårdsledarens ansvar. Vid en större 

händelse är det ambulanssjukvårdens personal som är bäst lämpad av sjukvårdspersonalen 

att upprätta samband, eftersom man har utrustning och erfarenhet för ändamålet. För 

samverkan vid olyckor används talgrupper inom Rakel, så kallade RAPS-talgrupper, vilket 

står för Räddningstjänst, Ambulans, Polis och SOS (MSB, 2012). För sjukvårdens interna 

samband på Rakel finns sjukvårdsinsatstalgrupper (Socialstyrelsen, 2010). Under 

framkörning till en insats åligger det larmcentralen att avge en så kallad totalinfo, där den 

information larmcentralen har om händelsen kommuniceras ut på RAPS-talgruppen till alla 

enheter som är på väg. I sjukvårdsledarens uppgifter ingår att ge en vindruterapport (även 

kallad METHANE-rapport), d.v.s. en rapport om läget utifrån det som personen initialt ser 

genom bilens vindruta. I rapporten, som lämnas på RAPS-talgruppen så att larmcentral och 

övriga anländande enheter hör den, ingår bland annat huruvida det rör sig om en misstänkt 

allvarlig händelse, typ av händelse, ungefärlig omfattning, den exakta lokalisationen samt 

eventuella ytterligare resursbehov. Sedan söker sjukvårdsledaren upp ledningspersoner 

från de övriga organisationerna (räddningsledare, polisinsatschef, etc.) på plats och 

etablerar en gemensam ledningsplats samtidigt som medicinskt ansvarig går ett 

bedömningsvarv. Inom tio minuter skall sjukvårdsledaren sedan lämna en så kallad 

verifieringsrapport till larmcentralen, med ytterligare information kring situationen, som på 

så vis bekräftar och kompletterar vindruterapportens uppgifter (Rüter m. fl., 2006). 

 

För kommunikation inom skadeområdet menar Rüter m.fl. (2006) att radiokommunikation 

är bäst lämpat, om området inte är så pass litet att man kan prata direkt med varandra. De 

menar också att sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig bör ha kontakt via radio samt att 

det bör finnas rutiner samt reservrutiner uppgjorda i förväg för sambandet. För att dessa 

rutiner skall fungera och kompetensen upprätthållas bör sambandet testas och övas 

regelbundet i vardagen (Rüter m.fl., 2006). 

Rakel ur ett kompetensperspektiv 

Under rubriken prehospital vårdmiljö i kompetensbeskrivningen för 

ambulanssjuksköterska (RAS & SSF, 2012) anges att ambulanssjuksköterskan ska kunna 

bemästra nationellt radiospråk och hantera informations- och kommunikationsteknisk 

utrustning. Ett exempel på sådan utrustning är Rakel (MSB, 2010; Socialstyrelsen, 2010). 

Kompetensbeskrivningen anger vidare att samverkan med andra samhällsinstanser, 

samverkan med räddningstjänst och polis vid allvarlig händelse samt ledning av det 

medicinska arbetet och vården på skadeplats ingår i ambulanssjuksköterskans ansvar (RAS 

& SSF, 2012). Rakel är det nationella kommunikationssystemet för samverkan och ledning 
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samt är det system som vardagligen används vid samverkan mellan blåljusorganisationer 

och gemensamt arbete på skadeplats (MSB, 2012). I egenskap av legitimerad personal står 

ambulanssjuksköterskan som ytterst ansvarig för den vård som bedrivs av 

ambulansbesättningen (SFS, 2010:659; Wihlborg m.fl., 2014) och utifrån ett av 

kompetensbeskrivningens syften, att "bidra till att ge patienter och närstående en god och 

säker ambulanssjukvård" (RAS & SSF, 2012, s. 3), blir sjuksköterskans förmåga till 

radiokommunikation och samverkan en viktig faktor för patientsäkerheten. 

Patientsäkerhet 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar patientsäkerhet som "the reduction of risk of 

unnecessary harm associated with healthcare to an acceptable minimum." (Runciman m.fl., 

2009, s. 21). I en rapport beställd av WHO World Alliance for Patient Safety (Jha, 

Prasopa-Plaizier, Larizgoitia & Bates, 2010) konstateras att osäker vård av patienter är 

vanligt, att det är förknippat med en signifikant ökning av såväl morbiditet som mortalitet 

samt att en stor del av den skada detta orsakar sannolikt skulle kunna undvikas med 

adekvata interventioner. 

 

Den Patientsäkerhetslag (SFS, 2010:659) som trädde i kraft den 1 januari 2011 syftar till 

att "främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig 

verksamhet" (SFS, 2010:659, kap. 1, 1§). Lagen omfattar all legitimerad 

sjukvårdspersonal, däribland ambulanssjuksköterskor. I lagen definieras begreppet 

patientsäkerhet som skydd mot vårdskada, där vårdskada definieras som "lidande, 

kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om 

adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården" (SFS, 

2010:659, 5§). Lagen ger vårdgivare ansvar att bedriva ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete och vidta de åtgärder som krävs för att förebygga vårdskada. Den 

framhåller dock också att all hälso- och sjukvårdspersonal har en egen skyldighet att bidra 

till att hög patientsäkerhet upprätthålls samt att skyldigheten att fullgöra sina 

arbetsuppgifter ligger på den enskilde personalen (SFS, 2010:659). 

Patientsäkerhet som kärnkompetens för sjuksköterskan 

Vid sidan om patientsäkerhetslagens föreskrifter finns flera styrdokument som betonar 

sjuksköterskans ansvar för patientsäkerhetsrelaterade frågor. I Socialstyrelsens (2005) 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska fastställs bland annat att 

sjuksköterskan skall tillämpa en korrekt och varsam hantering av känsliga uppgifter, 

fortlöpande delta i systematiskt förbättringsarbete som främjar kvalitet och säkerhet samt 

följa de rutiner som finns för avvikelsehantering (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Svensk Sjuksköterskeförening (2010) beskriver sex kärnkompetenser som nödvändiga i 

utbildningen av alla vårdens professioner, inklusive sjuksköterskans. Dessa är 

personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för 

kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. För säker vård konstateras att syftet skall 

vara att minska skador för patienterna genom att undanröja risker på både individ- och 

systemnivå. Vikten av att använda medicintekniska hjälpmedel samt informations- och 

kommunikationsteknologi betonas. Säkerhetsarbetet skall fokusera på tänkbara framtida 

risker, inte bara händelser som redan inträffat (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). 

Föreningen utger även den svenska versionen av ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2014a) i vilken bland annat konstateras att sjuksköterskan 

har ett ansvar för att personuppgifter behandlas konfidentiellt samt att patientens säkerhet, 

värdighet och rättigheter värnas vid användning av ny teknik och forskning.  
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Ett systemperspektiv på patientsäkerhet 

Leape (2009) menar att synen på patientsäkerhet och vårdrelaterade skador traditionellt sett 

har haft fokus på individens fel och brister, men att utgångspunkten istället bör vara att 

vårdskador inte beror på dåliga människor utan på dåliga system som tillåter att 

individuella misstag eller slarv kan ske. "The question is not, Who did it?, but Why did it 

happen?" (Leape, 2009, s. 3). Med detta vill Leape flytta fokus till systemen och dess 

eventuella fel och brister. 

 

Jha m.fl. (2010) identifierar 23 områden inom patientsäkerheten och berör 

patientsäkerhetskulturen i en organisation. Genom en positiv kultur menar författarna att 

kommunikation, teamarbete och kunskapsöverföring förbättras (Jha m.fl., 2010). Även 

Leape (2009) ser etablerandet av en patientsäker kultur som en nyckelfaktor och 

identifierar samtidigt sex förändringar som måste till för att dagens vård skall bli 

patientsäker: 1) Synen på fel måste förändras så att systemen snarare än individen hamnar i 

fokus. När ett misstag begås beror det per definition på ett misslyckande i systemet. 2) 

Dagens bestraffande kultur måste ersättas av en sund kultur där fel ej bestraffas utan ses 

som lärtillfällen. Dock utan att dåligt uppförande på grund av detta tolereras. 3) 

Hemlighållande måste bytas ut mot transparens, fel måste belysas och diskuteras snarare 

än döljas. 4) Vården måste bli patientcentrerad snarare än vårdgivarcentrerad. 5) Vården 

måste baseras på samarbeten och interprofessionellt teamarbete snarare än individuella 

prestationer. En av de viktigaste deltagarna i teamet är patienten. 6) Ansvarskännande 

måste prägla hela verksamheten och ansvaret för patientsäkerheten måste finnas på alla 

nivåer. I samma grad som arbetsgivaren har rätt att förvänta sig att personalen arbetar 

patientsäkert i alla avseenden, lika stor rätt har personalen att förvänta sig att arbetsgivaren 

skapar de förutsättningar som krävs för patientsäkert arbete. Leape menar att ansvar är 

universellt och ömsesidigt, inte hierarkiskt som den traditionella synen i hög grad baseras 

på (Leape, 2009). 

 

Svensk Sjuksköterskeförenings syn på patientsäkerhet och säker vård liknar den skola 

Leape företräder. I föreningens Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014a) fastställs att alla patienter har rätt att erhålla god och säker 

vård utan att riskera drabbas av vårdskada som hade kunnat undvikas. Där konstateras att 

systemtänkande som verktyg för att uppnå säker vård är effektivare än individtänkande där 

enskilda medarbetares misstag bestraffas. Därmed menar föreningen att 

patientsäkerhetsarbetet bör inriktas på att skapa goda förutsättningar för arbetet med 

säkerhetsbarriärer inbyggda i systemen för att motverka mänskliga misstag. Bristande 

kommunikation identifieras av Svensk Sjuksköterskeförening (2014a) som en av de 

vanligaste orsakerna till vårdskador samtidigt som föreningen konstaterar att 

sjuksköterskor ofta har en nyckelroll för att säkerställa god kommunikation i vårdens 

teamarbete (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014a). 

Patientsäkerhet inom ambulanssjukvården 

Förekomsten av studier kring prehospital patientsäkerhet är låg, vilket gör att stora 

kunskapsluckor finns (Bigham m.fl., 2012; Atack & Maher, 2010). Risken för fel och 

skador är dock stor just inom den prehospitala akutsjukvården (Bigham m.fl., 2012) och 

förhållandena präglas ofta av ett icke optimalt vårdrum, oljud, mörker och andra 

försvårande faktorer som skiljer sig avsevärt från den intrahospitala vården (Atack & 

Maher, 2010). Atack och Maher (2010) berör möjligheten till kulturkrockar i och med att 

ambulanssjukvården traditionellt sett haft en stark koppling till räddningstjänst, men på 
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senare år kommit att knytas allt starkare till sjukvården och det hälsovårdande perspektiv 

som finns där. 

 

Utifrån en litteratursökning med 88 inkluderade artiklar identifierar Bigham m.fl. (2012) 

sju teman inom prehospital patientsäkerhetslitteratur, nämligen; klinisk bedömning, 

oväntade händelser och avvikelserapportering, kommunikation, trafiksäkerhet (på land), 

flygsäkerhet, transporter mellan vårdenheter och intubation på fältet. Författarna menar att 

dessa sju teman motsvarar en smal del av området prehospital patientsäkerhet och att 

områdena som utvärderats är bekväma sådana, syftande på att det man studerar är sådant 

som det är enkelt att göra retrospektiva studier på (Bigham m.fl., 2012).  

 

Riksrevisionen (RIR, 2012:20) har granskat den svenska larmkedjan för ambulanssjukvård 

från det att en hjälpbehövande ringer till 112 fram tills det att ambulans är framme på 

platsen. Myndigheten konstaterar att larmkedjans funktion är av stor betydelse för 

människors trygghet och att antalet anmälningar till Socialstyrelsen i frågor som rör 

larmkedjan för ambulanssjukvård har ökat under senare år. Sju procent av dessa 

anmälningar rör både larm och ambulanssjukvård, vilket enligt rapporten kan innebära 

kommunikationsbrister mellan ambulanspersonal och larmcentral. Bland anmälningarna 

finns också ärenden som Riksrevisionen bedömer påverkat patientsäkerheten genom fel 

och brister i informationsteknisk utrustning. I utredningens avgränsningar anges dock att 

de tekniska förutsättningar som finns för larmkedjan, exempelvis kommunikationssystem 

som Rakel, inte har särskilt granskats (RIR, 2012:20).  

 

I MSB:s marknadsföring av Rakel gentemot sjukvården (MSB, 2009a) förordas Rakel ur 

patientsäkerhetsperspektiv därför att det erbjuder talgrupper där endast den personal som 

berörs av en viss händelse kan ingå, krypterad kommunikation, god täckning samt bättre 

möjligheter till samverkan (MSB, 2009a). Man berör även ett personalsäkerhetsperspektiv 

som i förlängningen påverkar patienten med ökad säkerhet i och med utökade möjligheter 

att få information om risker innan ankomst till en skadeplats (MSB, 2009a) samt 

förekomsten av nödsamtal, det vill säga samtal som kopplas med högsta prioritet i nätet till 

en i förhand angiven mottagare då användaren trycker på en knapp på Rakel-enheten 

(MSB, 2012). 

 

Problemformulering 

Ambulanssjukvården i samtliga landsting använder sig av radiokommunikationssystemet 

Rakel. Huvudmotiv bakom införandet av Rakel var att öka medborgarnas trygghet. Med 

systemet skulle fler liv kunna räddas samtidigt som samhällsekonomin skulle komma att 

gynnas. Dessa motiv används också då Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

samt Socialstyrelsen idag förordar systemet för ambulanssjukvården. 

 

För ambulanssjuksköterskan blir Rakel ett centralt system, då denne i sina arbetsuppgifter 

har hantering av kommunikationsutrustning, samverkan och ledning av sjukvårdsinsatser. 

Ambulanssjuksköterskan är enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) ansvarig för den 

vård som ges samt upprätthållandet av patientsäkerheten. Svensk Sjuksköterskeförening 

(2014) och Leape (2009) menar att patientsäkerhetsarbetet bör fokusera på de system som 

finns och att dessa inte skall tillåta att vårdskador inträffar. Utifrån detta ter det sig 

intressant att undersöka hur ambulanssjuksköterskan upplever nyttan av Rakel ur 

patientsäkerhetsperspektiv. Befintliga kunskaper på området tycks begränsade och en ökad 

kunskap borde utifrån motiven bakom systemet kunna öka patientsäkerheten och 

medborgarnas trygghet ytterligare, samtidigt som det vore samhällsekonomiskt gynnsamt. 
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SYFTE 

Syftet var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av Rakel ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv. 

METOD 

Ansats 

Studien tillämpade en kvalitativ ansats. Studier med denna ansats används ofta för att 

generera djup och rik information som beskriver ett komplext fenomen ur olika 

infallsvinklar, utifrån uppgifter från personer med förstahandsinformation om fenomenet 

(Polit & Beck, 2012). 

Design 

För genomförandet av studien användes semistrukturerade intervjuer. Individuella 

djupintervjuer är lämliga för att återskapa upplevelser relaterade till hälsa och utförandet av 

sjukvård (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). I intervjun får informanten möjlighet att 

berätta om sin upplevelse av det fenomen som undersöks. Både informanten och den som 

intervjuar blir delaktig i skapandet av berättelsen, vilken färgas av bägge parters 

förförståelse och perspektiv. Därför kan berättelsen betraktas som autentisk snarare än sann 

och den kan med fördel användas för att skapa nya teorier och hypoteser för vidare studier 

(Nuunkosing, 2005). Inför föreliggande studie fanns en uppfattning om de frågor som 

behövde täckas, medan intervjuernas exakta omfång behövde regleras utifrån de svar som 

erhölls baserat på informanternas upplevelser. Därför valdes den semistrukturerade 

intervjun, som låter informanten använda egna ord och tala fritt om det fenomen som 

undersöks, samtidigt som den som intervjuar utifrån en intervjuguide kan styra och 

säkerställa att de ämnen man vill kartlägga berörs (Polit & Beck, 2012). Intervjuprocessen 

är iterativ och om så behövs kan frågor i intervjuguiden som ej ger förväntat utbyte av 

meningsfull information överges och ersättas av nya, bättre frågor. Under intervjun är det 

viktigt att vara beredd att tillfälligt lämna den uppgjorda planen för att följa eventuella 

sidospår som resultat av informantens specifika intressen och kunskap (DiCicco-Bloom & 

Crabtree, 2006). 

Urval 

Inklusionskriterier för att delta i studien var specialistutbildade sjuksköterskor med 

inriktning mot ambulanssjukvård samt minst ett års erfarenhet av ambulanssjukvård, 

verksamma inom ambulanssjukvården i en region i mellansverige. Denna region valdes 

genom bekvämlighetsurval utifrån praktiska hänsyn, då den fanns inom räckhåll för 

författaren av föreliggande studie. Bekvämlighetsurval är enligt Polit och Beck (2012) 

vanligt att börja med i kvalitativa studier av praktiska eller ekonomiska skäl. 

 

För urval av ambulanssjuksköterskor inom regionen användes ett strategiskt urval; urval 

för största möjliga variation (maximum variation sampling). Med denna urvalsmetod tas 

hänsyn till olika parametrar hos de potentiella informanterna och urvalet görs utifrån att få 

så stor skillnad som möjligt i dessa. Därmed möjliggörs en större bredd på erfarenheter och 

perspektiv hos informanterna samt olika infallsvinklar på det fenomen som studeras. 

Vidare så är urvalstypen lämplig för att hitta kärnan i informanternas upplevelser av 

fenomenet som studeras. Kärnupplevelserna är de upplevelser som delas av informanterna 

oavsett bakgrund, tidigare erfarenheter eller infallsvinkel till fenomenet (Polit & Beck, 

2012). De parametrar som urvalet gjordes utifrån var kön, ålder, antal år inom 
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ambulanssjukvården, antal år som sjuksköterska, antal år som ambulanssjuksköterska och 

huruvida informanten arbetat inom ambulanssjukvården innan Rakel fanns.  

 

I studien beräknades åtta till tio informanter vara tillräckligt för att uppnå den spridning 

som krävdes. Att erhålla rik information bedömdes för studien som viktigare än att uppnå 

maximal överförbarhet. Urvalet resulterade i tio intervjuer med personal från fyra olika 

ambulansstationer inom samma region. Samtliga tio personer som tillfrågades valde att 

delta i studien och inget bortfall uppstod således. Fördelningen mellan män och kvinnor 

var jämn (fem män och fem kvinnor).  

Genomförande 

Skriftligt tillstånd att utföra studien inhämtades från verksamhetschef, som erhöll muntlig 

såväl som skriftlig information. Efter detta genomfördes urvalet med hjälp av berörda 

vårdenhetschefer, för att hitta personer som uppfyllde studiens inklusionskriterier med 

största tänkbara spridning utifrån de parametrar som specificerats. 

 

Mycket omsorg lades ner på att formulera frågor till intervjuguiden (bilaga 1). Enligt Polit 

och Beck (2012) är det viktigt att intervjuguiden ges en logisk ordning utifrån kronologi 

eller eventuella andra aspekter. Eftersom de tidigare kunskaperna om 

ambulanssjuksköterskans upplevelse av Rakel var så knapphändiga valdes en struktur som 

kan sägas bygga från grunden och uppåt snarare än på kronologi. Detta gjordes genom tre 

delmål i intervjuguiden; först att kartlägga vad ambulanssjuksköterskan använde Rakel till, 

sedan vilken ambulanssjuksköterskans syn på patientsäkerhet var och till sist att utröna hur 

Rakel påverkade patientsäkerheten utifrån de situationer där ambulanssjuksköterskan i steg 

ett uppgivit att hon använde sig av Rakel. Innan intervjuerna genomfördes testades 

intervjuguiden i en pilotintervju på en person som uppfyllde inklusionskriterierna, men 

som ej kom att ingå i den slutliga undersökningsgruppen. Efter pilotintervjun tillades fråga 

fem, som handlar om informantens syn på begreppet patientsäkerhet - för att göra intervjun 

mer logiskt sammanhängande med en mjuk övergång från Rakels användningsområden till 

mer direkta aspekter på patientsäkerhet och Rakel. Beredskap fanns att göra flera 

pilotintervjuer innan datainsamlingen påbörjades, men då guiden i övrigt fungerade bra 

ansågs en pilotintervju räcka.  

 

Varje informant tillfrågades om deltagande muntligen samt erhöll skriftlig information 

(bilaga 2) samt möjlighet att sedan ställa frågor innan de fick fylla i en blankett om 

informerat samtycke. Intervjuerna genomfördes i de flesta fall på eller i anslutning till 

informanternas arbetstid, beroende på vad informanterna själv föredrog samt utifrån 

arbetsplatsens förutsättningar. Även platsen för intervjuerna fick informanterna möjlighet 

att påverka, men informanternas arbetsplatser föreslogs i samtliga fall, då detta godkänts av 

verksamhetschefen och då lämpliga rum fanns tillgängliga i samtliga fall. Att använda sig 

av informanternas arbetsplatser som förstahandsval föreföll sig naturligt då det innebar en 

lättillgänglig samt bekväm plats för informanterna samt utifrån antagandet att arbetsplatsen 

var en naturlig plats att diskutera arbetsrelaterade frågor på för informanterna. Intervjuerna 

spelades in på dator för att sedan så snart som möjligt transkriberas till text på dator. Även 

pilotintervjun spelades in för att testa den tekniska utrustning som senare kom att användas 

för inspelningarna. Enligt Polit och Beck (2012) är inspelning att föredra framför att ta 

anteckningar på plats under intervjun, eftersom det säkerställer att svaren som nedtecknas 

är informanternas exakta formuleringar, utan att data missas eller förvanskas utifrån 

intervjuarens bias. 
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Samtliga som tillfrågades om att delta i studien tackade ja och 10 intervjuer genomfördes 

under en 2-veckorsperiod. Nio intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplatser, 

medan en förlades till informantens hem på dennes egen begäran. Gemensamt för samtliga 

intervjuer var att de förflöt i enrum utan några störande moment och att inspelningen 

fungerade utan problem. De flesta intervjuer varade i drygt en halvtimme - den kortaste tog 

18 minuter medan den längsta krävde 46 minuter.  

Databearbetning 

Syftet med dataanalys är att organisera, ge struktur åt samt få fram mening ur den data man 

samlat in (Polit & Beck, 2012). Graneheim och Lundman (2004) menar att text alltid kan 

ha flera innebörder och att utläsandet av mening ur texten därför alltid till viss grad blir en 

fråga om tolkning. I kvalitativ metod är dataanalysen ofta en process som överlappar 

datainsamlingen och samtidigt som data börjar strömma in söker undersökaren efter 

mönster i de svar informanterna ger. På manifest nivå resulterar dessa mönster så 

småningom i kategorier och underkategorier (Polit & Beck, 2012).  

 

Föreliggande studie använde sig av en induktiv innehållsanalys (tabell 1) på manifest nivå 

inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Manifest innehållsanalys innebär att 

textens konkreta och uppenbara innehåll analyseras (Graneheim & Lundman, 2004). Efter 

att intervjuerna genomförts transkriberades de ordagrant på dator utifrån den inspelade 

ljudfilen. Vid transkriptionen avidentifierades intervjuerna så att namn på personer, 

arbetsplatser eller annan identifierande information avlägsnades.  

 

I analysen betraktades varje intervju som en analysenhet. Analysen påbörjades genom att 

hela materialet genomlästes en gång. Sedan genomlästes varje intervju två gånger; en gång 

från början till slut och sedan ännu en gång medan färgmarkeringar av meningsbärande 

enheter gjordes. När hela materialet var genomgånget kopierades de meningsbärande 

citaten till en tabell för att sedan kondenseras ner till en kortare form med bibehållen 

betydelse. Efter detta abstraherades de kondenserade meningsbärande enheterna till koder. 

En kod är enligt Graneheim och Lundman (2004) "en meningsbärande enhets etikett" 

(Graneheim & Lundman, 2004, s. 107). Då alla meningsbärande enheter kodats gjordes en 

första indelning av alla meningsbärande enheter i underkategorier. Denna kategorisering 

var ett levande arbete där många justeringar gjordes innan slutligen tre huvudkategorier 

identifierades (tabell 1). 

 

  



                        BILAGA I 

11 

 

Tabell 1. Analysmatris. 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

På telefon kan det ju 

vara svårt att komma 

fram till SOS många 

gånger, det kan ta lång 

tid innan de svarar och 

sådär... Men på Rakel 

svarar de ju i stort sett 

alltid omgående. 

Larmcentral svår 

att nå på telefon 

men svarar 

omgående på 

Rakel. 

Snabbare 

kontakt 

via Rakel 

Kommunikation 

med larmcentral 

Kommunikation 

via Rakel 

Det känns inte som att 

man utnyttjar det (Rakel) 

fullt ut, därför att man 

har kunskapsbrister, 

tycker jag. Det är ju de 

här vanliga sakerna, man 

pratar med varandra, om 

man har någon 

sjukvårdsinsatskanal, om 

man ska göra... Ja, man 

ska göra nåt... Ropa på 

SOS i bilen, som man 

tycker, sen om man ska 

göra någon 

vindrutanrapport. Sen 

begränsar man sig 

kanske till det på något 

vis. 

Rakel utnyttjas ej 

fullt ut på grund 

av kunskaps-

brister 

Rakels 

potential 

utnyttjas 

inte 

Handhavande Brister i 

kompetens 

Rakel påverkar 

patientsäkerheten i och 

med... På det sättet vi 

använder Rakel, ger 

varandra information, 

skickar efter utrustning, 

uppdaterar varandra... 

Det leder ju absolut till 

en förbättring av 

patientens vård upplever 

jag... 

Rakel påverkar 

patientsäkerheten 

positivt genom att 

information kan 

utväxlas och 

utrustning kan 

rekvireras. 

Rakel 

påverkar 

patient-

säkerheten 

Rakel som 

vardaglig 

patientsäkerhets-

faktor 

Rakel upplevs 

påverka 

patientsäker-

heten 
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Trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet, objektivitet och autenticitet 

Alla studier bör genomsyras av frågor kring trovärdighet och integritet (Polit & Beck, 

2012). Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska alla studier eftersträva så hög 

trovärdighet som möjligt och varje studie måste utvärderas utifrån de metoder som använts 

för att komma fram till resultatet. Den kvalitativa forskningen saknar dock i högre grad än 

den kvantitativa konsensus kring vilka mått som skall användas för att mäta tillförlitlighet 

(Polit & Beck, 2012). Graneheim och Lundman (2004) beskriver måtten trovärdighet 

(credibility), pålitlighet (dependability) och överförbarhet (transferability). Polit och Beck 

(2012) presenterar utöver detta även måtten objektivitet (confirmability) samt autenticitet 

(authenticity). 

 

Studiens trovärdighet handlar om det sätt på vilken studien är genomförd, exempelvis 

vilken metod som använts och hur väl den korrelerar mot syftet, hur data samlats in och i 

intervjustudier hur informanter har valts ut (Graneheim & Lundman, 2004). Att en studie 

är pålitlig innebär att författaren i sin beräkning tagit med möjligheten att data förändras 

över tid samt möjligheten att studiens angreppssätt förändrats under genomförandet och på 

så vis påverkar resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). Polit och Beck (2012) menar 

vidare att pålitlighet berör frågan huruvida resultaten skulle bli desamma om man 

upprepade studien med samma deltagare i samma kontext vid ett senare tillfälle. 

Överförbarhet handlar om i vilken grad fynden i en studie kan extrapoleras, det vill säga 

appliceras på andra grupper och i andra miljöer. Angående dessa beslut kan författaren 

komma med förslag, men i slutändan måste alltid den som konsumerar studien avgöra dess 

överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

I föreliggande studie lades stor vikt vid att intervjuguidens frågor formulerades på ett öppet 

och ej ledande sätt, samt genomförandet av en pilotintervju innan intervjuerna. Detta för att 

öka såväl trovärdighet som pålitlighet i studien. Föreliggande studie utfördes inom en 

specifik ambulansorganisation. För att förbättra möjligheten för läsaren att bedöma 

överförbarheten lades vikt vid att beskriva såväl organisationens som informanternas 

grundläggande egenskaper. 

 

En studies objektivitet handlar om att den data som presenteras skall motsvara den data 

som informanterna givit och ej i något avseende vara författarens konstruktioner. 

Resultatet skall ej färgas av författarens perspektiv eller fördomar och flera personer skall 

oberoende av varandra kunna vara överens om resultatets riktighet, betydelse och relevans 

(Polit & Beck, 2012). För att uppnå autenticitet bör en korrekt och trovärdig framställning 

göras av hela det spektrum av uppfattningar eller upplevelser som framkommit. Då detta 

sker ökar läsarens möjlighet att fullt ut förstå och få en känsla för nyanser i exempelvis de 

känslor, upplevelser och sammanhang som studiens resultat omfattar (Polit & Beck, 2012). 

 

I föreliggande studie har strävan varit att ha informanter med olika bakgrund som fått 

berätta utifrån öppna, ej ledande frågor. Resultatet har sedan presenterats med strävan efter 

tydlighet och användning av citat för att stärka objektivitet och autenticitet. 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiken syftar i stora avseenden till att skydda individen mot negativa 

konsekvenser av forskningen. Polit och Beck (2012) nämner tre huvudprinciper: 1) Att 

studien ska vara välgörande och således maximera nyttan, minimera eventuell skada och 

skydda mot exploatering. Vidare ska insamlade uppgifter användas enkom för forskning 

och ej i andra ändamål. 2) Att studien ska visa respekt för mänsklig värdighet. I detta ingår 

att människan ska bli till fullo informerad om studien och dess natur samt att hon själv ska 
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få bestämma kring sitt deltagande utan att beslutet riskerar påverka hennes situation 

negativt. Hon ska även när som helst kunna avsluta sitt deltagande utan att motivera det 

eller riskera negativa konsekvenser på grund av detta. 3) Att studien ska vara rättvis, det 

vill säga att deltagarna får rättvis behandling och att de inbördes får en likvärdig börda 

respektive vinning av studien, att studien inte är diskriminerande och att deltagarnas 

integritet respekteras. 

  

I föreliggande studie följdes Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer God forskningssed samt 

vikt lades vid ovan nämnda huvudprinciper. Ett skriftligt tillstånd att genomföra studien 

inhämtades från berörd verksamhetschef och deltagarna informerades muntligen såväl som 

skriftligen med ett informationsbrev (bilaga 2) formulerat utifrån Polit och Becks (2012) 

beskrivning av informerat samtycke samt utifrån Sophiahemmet Högskolas riktlinjer. 

Brevet inkluderade bland annat beskrivning av studiens syfte, metod, datainsamling samt 

hur insamlad data skulle komma att hanteras. Det betonade även rätten att när som helst 

avböja deltagande utan vidare konsekvenser. Förutom den skriftliga informationen gavs 

muntlig information utifrån brevet samt möjlighet att ställa frågor. Samtycket 

dokumenterades med ett formulär för informerat samtycke (bilaga 2), i enlighet med Polit 

och Becks (2012) beskrivning. Insamlad data behandlades konfidentiellt och efter att 

studien genomförts förstördes såväl råmaterial i text som inspelat material. Det material 

som insamlades i studien användes endast för att uppnå studiens syften och kommer ej 

heller i framtiden att användas i annat syfte. Resultatet tillgängliggörs endast i bearbetad 

form, ej som rådata.  

RESULTAT 

De ambulanssjuksköterskor som intervjuades hade mångårig erfarenhet av såväl 

sjuksköterskeyrket som ambulanssjukvården. Den ambulansorganisation i vilken studien 

utfördes ligger i mellersta Sverige och omfattar såväl tätbebyggda områden som extrem 

glesbygd.  

 

Rakel infördes i verksamheten fem år innan studien genomfördes. All personal fick då 

genomgå en utbildning på den utrustning som skulle användas. En av informanterna 

arbetade ej i verksamheten då Rakel infördes och fick istället motsvarande utbildning då 

hen anställdes i verksamheten. Regelbunden repetitionsutbildning eller övning specifikt 

inriktad på Rakel förekom ej. Samma Rakel-utrustning hade använts i verksamheten hela 

tiden sedan införandet. Det förekom även nyare och renoverade enheter i verksamheten. 

Bakgrundsdata om informanterna redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2. Demografiska data om informanterna. (n=10) 

Könsfördelning 

Kvinna, n 5 

Man, n 5  

Ålder och erfarenheter 

Ålder, median (spridning) 42,5 (30-52) år 

Antal år inom ambulanssjukvården, median (spridning) 9,5 (3-32) år 

Antal år som sjuksköterska, median (spridning) 9,5 (8-15) år 

Antal år som ambulanssjuksköterska, median (spridning) 2,5 (0-10) år 

Arbetat med Rakel, median (spridning) 5 (3-5) år 

Arbetat inom ambulanssjukvården innan Rakel infördes, n 9 

Ej arbetat inom ambulanssjukvården innan Rakel infördes, n 1 
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Upplevelserna av Rakel och dess betydelse för patientsäkerheten varierade delvis, men var 

också i många avseenden samstämmiga. Fram växte en bild av radiokommunikation som 

en viktig del av ambulanssjuksköterskans yrke där Rakel erbjöd stora möjligheter - 

möjligheter som i vissa fall ej utnyttjades på grund av brister i kompetens, utrustning, 

attityd samt samverkanssvårigheter mellan organisationer. 

 

Resultatet presenteras nedan i form av tre kategorier: Kommunikation via Rakel, Brister i 

kompetens samt Rakel upplevs påverka patientsäkerheten, vilka i sin tur grundar sig på nio 

underkategorier. 

Kommunikation via Rakel 

Informanterna upplevde att kommunikation via Rakel var en viktig del i 

ambulanssjuksköterskans arbetsuppgifter. Kategorin baseras på tre underkategorier utifrån 

kommunikationens mottagare: Kommunikation med larmcentral, Kommunikation mellan 

ambulanspersonal och Samverkan med andra instanser. 

Kommunikation med larmcentral 

Daglig kontakt med larmcentralen ansågs vara utgångspunkten för 

ambulanssjuksköterskans Rakel-användande. I informanternas berättelser fördes främst 

olika slags röstsamtal över Rakel på tal, men det framkom också att meddelanden 

bestående av text och data med larminformation samt kvittenser och statusuppdateringar 

från ambulansen utgjorde den sannolikt vanligaste användningen av Rakel. Informanterna 

upplevde att dessa funktioner var viktiga för att patientsäkerheten skulle kunna 

upprätthållas. 

 

Larmcentralen är ju de som har koll på oss. Har inte de det, då har ingen 

det. Det är väl främst våran säkerhet men patienten kommer ju också in 

där. De ligger ju också i bilen. 

 

Upplevelsen av hur Rakel-införandet påverkat själva utlarmningen varierade. Några 

informanter menade att personalen snabbare kunde komma iväg eftersom ytterligare 

information alltid finns tillgänglig i bilen. Någon annan framhöll att grundläggande 

information om larmet förut ropades ut i personsökaren av larmoperatören - något som nu 

krävde att handenhetens textbaserade larminformation trycktes fram. 

 

Väl på plats i fordonet blev Rakel ett av ambulanssjuksköterskans verktyg för att förbereda 

sig på den kommande vårdsituationen. Informanterna beskrev hur Rakel användes för att 

söka kompletterande information från larmcentralen kring patientens tillstånd, lokalisation, 

färdvägar och eventuella andra enheter på eller på väg till platsen - vilket gav 

informanterna möjlighet att mentalt förbereda sig på den situation de snart skulle ställas 

inför. 

 

Vid ankomsten till hämtplats bytte informationsutbytet över Rakel delvis riktning. 

Informanterna beskrev hur ambulanssjuksköterskans roll då blev inriktad på att förmedla 

en lägesbild och rekvirera förstärkning eller återkalla förstärkning som redan är på väg, när 

de plötsligt blev den part som hade förstahandsinformation. Informanterna ansåg också att 

kontakten med larmcentralen gick snabbare via Rakel än via telefon. Detta har givit 

informanterna en upplevelse av att larmcentralen blivit lättare att nå. 
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Vi är ju SOS öga på plats, deras kameralins... Deras enda uppfattning om 

hur olyckan ser ut är ju det vi rapporterar in då. 

 

Då ropade de upp oss och sa att inte vi behövdes. … Det är ju enkelt, det 

går snabbt istället för att man ska hålla på och prata i telefon. Det tar alltid 

längre tid att hålla på och ringa upp, slå nummer och leta i telefonbok... Så 

det går snabbare med Rakel tycker jag. 

 

Vid sidan om vardaglig kommunikation med larmcentralen så betonade flera informanter 

den larmknapp som sitter på Rakel-enheterna. Knappen fungerar som ett överfallslarm och 

går direkt till larmcentralen som i sin tur kan larma polisen. Informanterna konstaterade att 

deras säkerhet indirekt också utgjorde patienternas säkerhet och att de upplevde en 

trygghet av att knappen fanns tillgänglig på en enhet som man alltid bar med sig. 

Kommunikation mellan ambulanspersonal 

Informanterna gav en bild av relativt begränsad användning av Rakel för kommunikation 

mellan ambulanser. Kommunikation förekom främst vid framkörning på larm där flera 

ambulanser larmats. Vid dessa tillfällen upplevdes Rakel som ett effektivt sätt att samordna 

insatsen genom gemensamma förberedelser, möjlighet att ge varandra vägbeskrivningar 

och att rekvirera utrustning. Detta upplevdes som ett sätt att förbättra möjligheten att 

mentalt förbereda sig för situationen och minskade startsträckan för insatsen på hämtplats. 

Även här nämndes upplevelsen av personalens säkerhet som en faktor viktig för 

patientsäkerheten - då genom möjligheten att varna andra ambulanser för faror och undvika 

hot som skulle kunna äventyra omvårdnaden om patienten. Ett återkommande exempel på 

en sådan fara var halt väglag. 

 

Pratar man ihop sig är man ju ofta lite mer på tå, man vet kanske att tar du 

det så tar jag det. Det är ju professionellt tycker jag, så inte två kommer in 

med läkemedelsväska och sen hade vi inget mer. Eller två kommer in och ja 

men du vet... Har fel saker och så där... Utan vi är professionella och har 

det vi ska ha, vi är liksom lite på tå för det vi ska göra... Så att man redan 

har en plan... Och helst en gemensam plan. 

 

Informanterna vittnade även om hur Rakel användes mellan de två personerna i 

ambulansbesättningen. Informanterna beskrev hur Rakel-enheternas kompisknapp, en 

knapp avsedd för intern kommunikation med kollegan oavsett vilken talgrupp handenheten 

var inställd på, var central i kommunikationen inom ambulansbesättningen. Denna 

användes för att kommunicera i vardagliga situationer på ambulansstationen eller 

akutmottagningen, men även i allvarligare situationer. Exempelvis var det ett snabbt sätt att 

göra kollegan uppmärksam på att patienten var svårt sjuk om ambulanssjuksköterskan var 

före kollegan in till patienten. 

 

Om man är först in i lägenheten så kanske man ser att här behöver vi ha de 

här grejerna, då är det lätt att trycka på kompisknappen och ropa det till 

kollegan som inte har kommit in än. Så där kan man ju spara lite tid... 

 

Beroendet av god kommunikation med kollegor, såväl inom den egna besättningen som 

mellan ambulanser, betonades av de flesta informanter - och att Rakel var en väg som 

underlättat den interna kommunikationen. Rakel upplevdes som en trygghet och som något 

att lita på, som en informant uttryckte det; "man vet att man kommer fram". 
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Jag tycker att det funkar bra, att man har möjligheten att använda Rakel 

och gör det ganska ofta, faktiskt. … Man kan ju slå in på Rakel och veta att 

nu kommer jag till den personen. Jag vet vem som kör och vem som vårdar 

och jag kan be om grejer till exempel eller jag kan... Man vet att man har ju 

alltid Rakel på sig. 

 

Flera informanter upplevde användningen av sjukvårdsinsatstalgrupper som positiv, även 

om dessa ej användes så ofta. Bland fördelarna fanns att ambulanssjukvården på dessa 

kunde kommunicera vid samverkanssituationer oberoende av andra instansers samtal på 

RAPS-talgruppen, men informanterna upplevde också att sjukvårdsinsatstalgrupperna 

förenklade kommunikationen ambulanser emellan vid rena sjukvårdslarm, med 

effektiviseringar av omvårdnaden som följd. Flera informanter önskade därför att 

larmcentralen oftare skulle tilldela sådana talgrupper vid utlarmning, istället för att 

ambulanssjuksköterskan skulle behöva begära en sjukvårdsinsatstalgrupp vilket nu var 

fallet. På så vis skulle kommunikationen bli effektivare och risken att kommunikationen 

blockerades minska, vilket informanterna menade skulle öka patientsäkerheten. 

 

Att vi får en sjukvårdsinsatstalgrupp är ju jättebra. ... För då blir det ju på 

plats vid trafikolyckor att man har sin kanal... Så det är väl nåt som kan 

utvecklas tycker jag... Att man får det, och är fri från snacket runtomkring... 

Samverkan med andra instanser 

När informanterna ombads ge exempel på sin användning av Rakel framkom i de flesta fall 

situationer som bränder eller trafikolyckor, där sjukvårdsledning eller samverkan med 

andra instanser krävdes. Denna typ av larm framstod som de mest Rakel-intensiva 

situationerna i ambulanssjuksköterskans arbete och det som informanterna först tänkte på 

när de fick frågor om Rakel.  

 

I ett första skede förekom Rakel-kommunikation på väg till hämtplatsen. Flera nämnde 

larmcentralens totalinfo, vilket var ett allmänt utrop där den information larmcentralen fått 

fram kommunicerades ut till alla larmade enheter på en gemensam talgrupp. Denna 

information upplevdes som positiv då ambulanssjukvården, polisen, räddningstjänsten och 

eventuella andra involverade fick en gemensam bild av läget på plats. Informanterna 

berättade även om kommunikation och planering mellan ambulanserna under framkörning 

samt möjligheten att höra rapporter från enheter som redan kommit fram till hämtplatsen. 

Denna kommunikation upplevdes som positiv av informanterna därför att den gav dem en 

möjlighet att förbereda sig mentalt på vad som väntade och upprätta en plan för arbetet vid 

ankomst. 

 

Jag tycker det är helt suveränt när vi får ett larm om en trafikolycka och 

ambulansen som är först på plats ger en METHANE-rapport till exempel så 

alla hör. Det tycker jag är guld värt. Det hade vi inte förut. 

 

Väl på hämtplatsen användes Rakel för att lämna rapporter från sjukvårdsledare till 

larmcentral och anländande enheter. För kommunikation mellan personer inom 

hämtplatsen nämde flera informanter att Rakel användes mellan sjukvårdsledare och 

medicinskt ansvarig, framförallt om skadeområdet var stort. Vikten av Rakel-apparatens 

kompisknapp betonades, för att i ledningsfunktion snabbt kunna nå kollegan i 

ambulansbesättningen trots att Rakel-apparaten var inställd på en talgrupp för samverkan. 
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Några informanter upplevde dock i motsats till de andra att Rakel sällan användes på 

hämtplatsen utan att kommunikation främst skedde person till person. Möjligheten att 

effektivt kunna använda Rakel på platsen sågs av informanterna som en garant för att 

patientsäkerheten kunde upprätthållas, då det gav ett oberoende av den händelsens 

geografiska utsträckning. En informant nämnde en händelse där Rakel-täckning saknats 

vilket blev till men för patienten då arbetet hindrades. 

 

Det är ju oftast mindre olyckor vi är ute på och som sjukvårdsledare kan 

man ofta hålla sig ganska nära räddningsledare och polisinsatschefen. Det 

är sällan man använder Rakel för att kommunicera i den rollen så. Men det 

är klart... Är det en stor olycka blir man mer beroende av den. ... Sen är vi 

väl kanske sämre på att använda Rakel mellan våra enheter när vi väl är på 

plats. Till exempel att vi har några bilvrak som vi jobbar i sådär, och man 

vill få ut information lite snabbt... Då blir det mer att man springer runt 

kanske som sjukvårdsledare och ger den direkt än att man börjar ropa till 

varandra. 

 

Informanterna var positivt inställda till de talgrupper, s.k. RAPS-talgrupper, som används 

för samverkan med räddningstjänst, polis och andra instanser. Vikten av ett gemensamt 

forum betonades och upplevelsen var att detta öppnade för nya och bättre 

samverkansmöjligheter än tidigare. Framförallt samverkan med polisen, som förut upplevts 

som mycket bristfällig, upplevde flera informanter hade förbättrats - exempelvis vid larm 

om självskadepatienter. Samverkan med räddningstjänsten vid exempelvis IVPA-larm (I 

Väntan På Ambulans) upplevdes också som positiv där möjlighet fanns att ha en 

kommunikation i väntan på ambulansens ankomst till platsen. Dock beskrev informanterna 

en stor frustration över att räddningstjänsten använde RAPS-talgrupperna som om de vore 

interna talgrupper, och där avhandlade interna frågor såsom vem som kör vilket fordon, 

vilken personal som skall kallas in till stationen och vad man skall ta med ur fordonen vid 

ankomst till skadeplats. Nästan samtliga informanter beskrev detta problem och att det var 

återkommande i samverkanssituationer med räddningstjänsten. Detta sågs av 

informanterna som ett missbruk, ett hot mot ambulanssjukvårdens användning av 

talgruppen och som att det var till men för patientsäkerheten, då den för sjukvården 

nödvändiga kommunikationen hindrades. Som exempel nämnde informanterna att 

rapporter till larmcentralen med begäran om förstärkning eller återkallande av enheter 

kunde fördröjdas och försvåras. Vid en händelse av större geografisk omfattning menade 

informanterna också att prioriteringen av patienter försvårades, då kontakten mellan 

sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig kunde hotas. 

 

Vi har ju våran METHANE vi ska lämna när vi kommer fram och sedan 

verifieringsrapport. Vi försöker ta så lite plats som möjligt på själva 

talgruppen och försöker ta det viktiga bara, det är ju det som ska komma 

fram. Medan räddningstjänsten använder Rakel till och säga precis allt och 

talar med varandra inne på den talgrupp man blivit tilldelad... Då kan det 

ju vara svårt att få lämna en METHANE på grund av att de håller på och 

pratar tillsammans om små skitgrejer som inte andra behöver veta. 

 

Vid sidan om kommunikation med räddningstjänst och polis nämnde informanterna 

positiva upplevelser av samverkan med Trafikverket och Sjöfartsverkets 

räddningshelikopter via Rakel. En instans man däremot saknade på Rakel var 

akutmottagningarna, som förvisso var utrustade med Rakel-enheter men endast använde 
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dessa i krislägen då annan kommunikation ej fungerade. En informant påtalade att 

vardaglig användning skulle bidra till att akutmottagningens personal hade nödvändig 

Rakel-kompetens i krislägen samtidigt som trafiksäkerheten kunde förbättras av att Rakel 

användes i de fall föraren var tvungen att larma in till akutmottagningen om patienter. 

Brister i kompetens 

Informanterna upplevde att kompetensen kring Rakel var bristande. Kategorin grundar sig i 

två underkategorier i form av Handhavande, som handlar om att Rakels potential ej 

utnyttjas, samt Utbildning och övning, som handlar om brister i såväl initialt som löpande 

understöd av ambulanssjuksköterskornas kompetens och vana vid Rakel-kommunikation. 

Handhavande 

En återkommande upplevelse hos informanterna var att Rakels fulla potential ej 

utnyttjades. Endast en bråkdel av funktionerna användes vardagligen och i många fall blev 

Rakels handenhet främst en larmmottagare. Flera informanter upplevde att detta lett till en 

kunskapsbrist, samtidigt som de också konstaterade att kunskapsbristen i sin tur spädde på 

det begränsade utnyttjandet av Rakels potential. Trots att informanterna upplevde Rakel 

som snabbare och smidigare än telefon menade flera att okunskapen delvis kunde skyllas 

på ovilja att lära sig den tekniska utrustningen, vilken uppfattades som onödigt krånglig. 

Flera informanter var självkritiska och pekade på sitt eget personliga ansvar för att 

förvärva och underhålla Rakel-kunskaperna. I ökad kunskap såg informanterna en 

möjlighet att arbeta effektivare med följd att patientsäkerheten förbättrades. 

 

Det känns inte som att man utnyttjar det fullt ut, därför att man har 

kunskapsbrister, tycker jag. Det är ju de här vanliga sakerna, man pratar 

med varandra, om man har någon sjukvårdsinsatskanal, om man ska 

göra... Ja, man ska göra nåt... Ropa på SOS i bilen, som man tycker, sen 

om man ska göra någon vindrutanrapport. Sen begränsar man sig kanske 

till det på något vis. 

 

För några informanter blev handhavandet av Rakel till ett stressmoment. Flera hade funnit 

sig i situationer på plats hos eller på väg till dåliga patienter där okunskap och osäkerhet 

kring användningen av Rakel tagit fokus från patientomvårdnaden och förberedelser för 

denna. På så vis hotades patientsäkerheten i dubbel bemärkelse, både genom att 

ambulanssjuksköterskans fokus på den direkta patientomvårdnaden stördes samt genom att 

eventuell viktig kommunikation riskerade att utebli eller fördröjas av 

ambulanssjuksköterskans osäkerhet. 

Utbildning och övning 

De flesta informanter var överens om att både utbildningen och övningen på Rakel-

området var otillfredsställande, såväl initialt när Rakel infördes som senare för att 

upprätthålla kompetensen. Flera informanter upplevde att de fick lära sig själva och sedan 

hjälpa varandra inom personalgruppen. Några informanter påtalade att brister i 

kommunikationen var vanligt förekommande kommentarer i övningsutvärderingar, men 

upplevde att dessa kommentarer ej följts upp med mer utbildning och övning. Samtliga 

informanter relaterade flera av de upplevda bristerna i Rakel till brister i övning och 

utbildning. De upplevde ett behov av ytterligare utbildning samt övningar på regelbunden 

basis, inte bara för den egna organisationen utan även tillsammans med polis, 

räddningstjänst och akutmottagningen. Genom detta menade de att den vardagliga 

verksamheten skulle bli effektivare, till förmån för patientomhändertagandet, samt att 
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kompetens skulle finnas för kommunikation i kriser när de samlade resurserna inom 

sjukvården och samhället sätts på prov. 

 

Alla har ju gått en utbildning från början men jag känner att vi skulle 

behöva någon typ av Rakel-refresh eller vad man ska säga. Där man sätter 

in det lite mer i något sammanhang där man har lite... Man kör en 

grovgenomgång kanske på någon nivå som är bra och så kör man helt 

enkelt lite radioövningar där man får träna sin färdighet i radioprat, för 

det tror jag många skulle vara betjänta av. 

Rakel upplevs påverka patientsäkerheten 

Denna kategori baseras på underkategorierna Utrustning och nät, Sekretess, Attityder till 

Rakel samt Rakel som vardaglig patientsäkerhetsfaktor, där den senare kategorin avslöjade 

en närmast total enighet bland informanterna om att Rakel påverkade patientsäkerheten, 

något som kunde ske i positiv såväl som negativ riktning. 

Utrustning och nät 

Rakel-täckningen upplevdes av de flesta informanter som god, även om flera av dem 

konstaterade att luckor förekommer. En informant hade dock upplevt hur täckningen 

försvann i vanliga hus samt att ström- och mobiltelefoniavbrott resulterat i avbrott även i 

Rakel-kommunikationen, vilket informanten upplevde hota patientsäkerheten. 

 

Positivt är ju att oftast upplever man att själva räckvidden är god. Vi har ju 

några platser där det klipper även i den här, men inte alls som på gamla 

Auroran, så det är positivt. ... Täckningen är ju god även om den har 

luckor. Men oftast vet man om de luckorna om man har jobbat länge på 

samma område. 

 

De Rakel-enheter som användes i form av handenheter och fordonsmonterade enheter 

upplevdes som bristfälliga. Klumpiga handenheter med krångliga menysystem och 

samtidigt knappar som lossnat och saknades gjorde att flera informanter upplevde att 

patientsäkerheten hotades. Samtidigt upplevdes dock enheterna som smidigare än de gamla 

Aurora-enheterna som användes innan Rakel infördes. Informanterna upplevde även 

mindre krångel med Rakel än med både telefon och tidigare kommunikationsradiosystem. 

Att alltid ha en handenhet med sig såg informanterna som positivt då det underlättat 

kommunikation även en bit bort från fordonet.  

 

För det första så tycker jag... Att man ska byta ut den utrustning vi har, för 

den är ju ganska förlegad. Vi har knappar som fallit bort så man knappt 

kan prata med varandra. Man får använda en penna för att... ... Jag menar, 

har jag inte tillräckligt stort finger så kanske jag inte ens får ner det så att 

jag kan ropa på min kollega... Och då kan det ju liksom påverka 

patientsäkerheten, det kan jag tycka. 

 

En informant upplevde att patientsäkerheten skulle förbättras ytterligare om mobilsamtal 

gick att ringa direkt från Rakel-enheten, då detta skulle ge möjlighet att snabbt komma i 

kontakt med läkare på sjukhuset ute i fält trots att mobiltelefonen låg kvar i bilen. 
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Sekretess 

Informanterna menade att värn om sekretessen var en viktig uppgift för 

ambulanssjuksköterskan och något som var en viktig del i patientsäkerheten. Flera 

informanter kände en trygghet i att Rakel var säkrare mot avlyssning än den gamla 

kommunikationsradion. Även vid mottagande av ett larm upplevde de att sekretessen 

förbättrats, eftersom larm på de gamla personsökarna innebar att larmoperatören ropade ut 

information om larmet så att omgivningen hörde - vilket innebar att känsliga uppgifter 

kunde komma ut om ambulanspersonalen befann sig i offentlig miljö.  

 

Och jag vet att gör man rätt så är det bara mottagaren som hör vad jag 

säger. 

 

Brister påtalades dock av flera informanter som upplevde att samtal menade att vara 

interna var vanligt förekommande på den samverkanskanal som alla fordonsmonterade 

Rakel-enheter var grundinställda på. Resultatet av detta var att personal runt om i länet och 

eventuellt medföljande anhöriga i ambulansernas passagerarsäten överhörde den 

kommunikationen. 

 

När man pratar över Rakel pratar man så öppet, en del bara kastar ur sig 

saker. Jag menar... Vi kan sitta och åka till [ortsnamn struket] och vi kan 

veta exakt vad de är ute på, vi kan nästan, ja kanske inte vad de heter men 

nästan. Och det är inte patientsäkerhet. Och så vet man hur det ser ut 

framme i ambulanserna där det sitter anhöriga och lyssnar. Jag råkade ut 

för det ganska nyligen och då kunde jag inte få ner ljudet på en gång. 

Attityder till Rakel 

Ett antal av informanterna upplevde att det på alla nivåer fanns en attityd till Rakel som var 

annorlunda än attityden till annan utrustning. Informanterna beskrev en grundläggande 

inställning hos personalen att all utrustning som fanns i bilen kunde vara livsviktig och helt 

avgörande för patientsäkerheten i en akut situation. Därmed skulle utrustningens skick 

samt personalens kompetens att använda densamma alltid vara i stort sett klanderfritt. 

Denna inställning gällde dock inte Rakel-utrustningen i samma omfattning, vars 

bristfälliga skick aldrig skulle ha accepterats om det vore någon annan utrustning. På 

samma sätt upplevde informanterna att kompetensbristerna kring Rakel accepterades i 

högre utsträckning på grund av denna annorlunda attityd. Att obekymrat prata om att man 

hade kunskapsbrister i basal Rakel-användning upplevdes som ganska accepterat, medan 

det vore helt otänkbart att prata på liknande sätt om annan utrustning. 

 

En defekt deff skulle ha blivit bytt på sekunden misstänker jag. Men tydligen 

med Rakel, det kan man ha ändå tydligen, tills jag vet inte när... Det skulle 

ju aldrig accepteras med en deff... Det ska ju funka. 

 

Kan du inte skicka EKG, om man tänker bara en sån grej, det är ju väldigt 

synligt det. Men om du är lite halvtaskig på att prata i radio, det tror jag 

man kan komma undan längre med. Och det är ju minst lika viktigt 

egentligen, om man pratar patientsäkerhet, att det fungerar hela vägen. 

Rakel som vardaglig patientsäkerhetsfaktor 

Samtliga informanter upplevde att Rakel hade en vardaglig påverkan på patientsäkerheten, 

några i högre grad och andra i lägre grad. Rakel upplevdes som ett snabbt och effektivt 
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kommunikationsverktyg såväl mellan ambulanspersonal som i kontakten med andra 

instanser, vilket informanterna menade var viktigt för patientsäkerheten. Därmed 

upplevdes också störningar beroende på brister i nät, utrustning och kompetens som 

frustrerande faktorer som riskerade hota patientsäkerheten. 

 

Rakel påverkar patientsäkerheten i och med... På det sättet vi använder 

Rakel, ger varandra information, skickar efter utrustning, uppdaterar 

varandra... Det leder ju absolut till en förbättring av patientens vård 

upplever jag... 

 

Allt som gör arbetet smidigare och får arbetet att flyta på, är ju plus för 

patientsäkerheten. Blir det krångel med kommunikationen så blir det hack i 

leden och det kan i slutänden hota patientsäkerheten. För det kan ta längre 

tid, man kan gå miste om information,och så vidare. Så... Fungerar 

kommunikationen som Rakel ska bidra med, så blir det ju ett bättre flyt. 

 

Personalens säkerhet upplevdes som en faktor direkt kopplad till patientsäkerheten. Här 

såg flera informanter på Rakel som en livlina till såväl kollegor som larmcentral där man 

snabbt kunde ropa ut viktig information eller rekvirera hjälp i kritiska situationer. 

 

Om man är på en plats som är obehaglig... Kanske att man förbereder 

kollegan att här är det... Passa dig, det här är lite skumt eller vad som 

helst... Och... Förut så hade vi ju inte, om man ska tänka rent 

säkerhetsmässigt på personalen, så hade vi ju inte någon 

överfallslarmsknapp... Vi hade ju en bärbar radio som satt i bilen men det 

var ju inte alla gånger som man tog med sig den in till patienten utan den 

satt oftast här i bilen. Och då hade man ju inget om det skulle hända 

någonting. 

 

En informant menade att omhändertagandet av patienten skulle kunna bli lika bra utan 

Rakel, medan övriga informanter ansåg att Rakel då det fungerade som det var tänkt att 

göra understödde patientsäkerheten. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Design/metodval 

Studien syftade till att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelse av Rakel ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv. Då det visade dig svårt att finna relevanta studier på området 

eftersträvades en explorativ inriktning, där området förutsättningslöst kunde börja belysas. 

Detta utifrån tanken att ett bra sätt att börja belysa ett område eller fenomen vore genom att 

beskriva hur de individer som dagligen arbetar med fenomenet upplevde det. Därmed 

prioriterades utförliga beskrivningar av upplevelser med mångfald i perspektiven högre än 

att kunna fastställa något sant eller falskt, vilket resulterade i att en kvalitativ ansats med 

semistrukturerade intervjuer valdes. Denna ansats lämpar sig enligt Polit och Beck (2012) 

samt Nuunkosing (2005) för dylika ändamål. Det är dock viktigt att ha klart för sig just att 

kvalitativ metod är mindre lämpad att beskriva vad som är sant eller falskt och kritik 

förekommer utifrån att kvalitativ forsknings värde som evidens skulle vara lågt (Polit & 

Beck, 2012). 
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Urval 

När urvalet görs till kvalitativa studier är strävan inte nödvändigtvis att resultatet skall vara 

så generaliserbart som möjligt (Polit & Beck, 2012). Urvalet av område och 

ambulansstationer i föreliggande studie skedde med bekvämlighetsurval, något som skulle 

kunna påverka studiens överförbarhet negativt. Detta då upplevelsen av Rakels påverkan 

på patientsäkerheten sannolikt influeras av ett stort antal lokala och organisationsberoende 

faktorer. Urvalet av ambulanssjuksköterskor från de utvalda stationerna präglades av 

strävan efter olika perspektiv, så att en grundläggande förståelse för upplevelsen av Rakels 

påverkan på patientsäkerheten kunde skapas. Därför användes ett strategiskt urval av 

ambulanssjuksköterskor så att parametrar kring informanternas bakgrund skulle vara så 

differentierade som möjligt.  

 

Inklusionskriterier för studien var ambulanssjuksköterskor med minst ett års erfarenhet av 

ambulanssjukvård. Det senare kom inte att ha någon praktisk betydelse, då samtliga 

kandidater hade längre erfarenhet än så. I urvalsprocessen eftersträvades en spridning på 

flera ambulansstationer, vilket till sist resulterade i att fyra stationer valdes ut. Urvalet av 

ambulanssjuksköterskor gjordes i samarbete med berörda vårdenhetschefer utifrån deras 

kännedom om personalen och ställde författaren inför det faktum att antalet 

specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning mot ambulanssjukvård på aktuella 

stationer var relativt begränsat. En stor andel av sjuksköterskorna hade endast 

grundutbildning och några hade specialistutbildning inom anestesi, distrikt, intensivvård 

eller var barnmorskor. Farhågor väcktes därför om att den begränsade tillgången skulle 

reducera värdet av det strategiska urvalet.  

 

I kvalitativ metod finns inga regler för hur stort urval som bör göras. Det viktiga är att 

uppnå datamättnad, vilket innebär att en punkt nås där ingen ny information om mönster, 

kategorier och dimensioner av det fenomen som observeras framkommer, utan där ny data 

bara innebär upprepning av redan känd information (Polit & Beck, 2012). Hur många 

informanter som krävs för att uppnå datamättnad beror på flera faktorer, bland annat 

undersökningsfrågans bredd, kvaliteten på den data som insamlas, huruvida det är ett 

känsligt fenomen som studeras och hur skicklig datainsamlaren är (Polit & Beck, 2012). 

Då det är svårt att veta när datamättnad uppnås eftersträvades initialt tio informanter. Med 

facit i hand var datamättnaden god redan runt sju till åtta intervjuer, men då övriga 

intervjuer redan var inbokade bedömdes det lämpligt att genomföra dessa av respekt för 

informanterna - något som inte heller torde varit till nackdel på annat vis än att det 

medförde ökat analysarbete. 

 

I slutänden visade det sig att relativt god spridning på urvalsparametrarna ändå kunde 

uppnås. Jämn fördelning mellan könen och ålder i ett spann 30-52 år får anses som 

acceptabelt medan 3-32 års erfarenhet av ambulanssjukvård tyder på en god spridning. 

Sjuksköterskeerfarenhet i spannet 8-15 år skulle dock med fördel kunna kompletterats med 

såväl mer som mindre erfarna sjuksköterskor. Informanternas tid som 

ambulanssjuksköterska varierade mellan noll (helt nyutexaminerade) till tio år, vilket med 

tanke på specialitetens relativa ungdom torde vara relativt goda siffror. Tveksammast blev 

spridningen vad gäller antalet informanter som hade respektive inte hade erfarenhet av de 

kommunikationssystem som användes innan Rakel, där endast en informant saknade 

erfarenhet av tidigare kommunikationssystem. Det omvända förhållandet - att endast en 

informant hade erfarenhet av tidigare kommunikationssystem - hade dock sannolikt varit 

värre, eftersom denna parameter framförallt syftade till att se eventuella skillnader i 

upplevelse mellan de som hade ett annat system att jämföra med respektive de som inte 
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hade det samt att ge ytterligare djup åt informanternas beskrivningar. Polit och Beck 

(2012) menar att all beskrivning kräver att jämförelser görs, vilket torde öppna för 

möjligheten att den erfarenhet nio av tio informanter hade av tidigare system med samma 

användningsområden medförde att fler nyanser framkom i intervjuerna, då de hade något 

konkret att jämföra med. DiCicci-Bloom och Crabtree (2006) uttrycker det som att 

intervjustudiers kunskapsbidrag är just sammankopplandet av många sanningar. 

Genomförande/Datainsamling 

Valet av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod grundar sig i strävan att 

samla in förstahandsinformation från de individer som upplevt fenomenet, i det här fallet 

användning av Rakel. Semistrukturerade intervjuer lämpar sig för att säkerställa att vissa 

specifika frågor eller områden täcks av intervjuerna, samtidigt som det ger informanterna 

en frihet att tala fritt utifrån sina egna erfarenheter (Polit & Beck, 2012). Denna typ av 

intervjuer valdes i föreliggande fall för att säkerställa att alla delar av Rakels 

användningsområden täcktes in och att patientsäkerhetsperspektivet beaktades, samtidigt 

som det gav informanterna stora friheter och minimerade graden av styrning i berättandet. 

 

Den intervjuguide som användes upplevdes fungera bra. Intervjuerna fick ett progressivt 

upplägg i tre steg så som planerats där Rakels användningsområden för 

ambulanssjuksköterskorna kartlades först, varpå ambulanssjuksköterskornas syn på 

patientsäkerhet berördes innan ambulanssjuksköterskornas upplevelse av Rakels påverkan 

på patientsäkerheten slutligen efterfrågades. I alla tre stegen ombads 

ambulanssjuksköterskan ge exempel på situationer hon varit med om, för att skapa större 

möjlighet till förståelse för hur de upplevelser som beskrevs såg ut i praktiken. Totalt 

bestod intervjuguiden av tio frågor, vilket stämmer väl överens med DiCicci-Bloom och 

Crabtrees (2006) uppfattning att mellan fem och tio frågor normalt behövs för att dyka 

djupt ner i ett forskningsämne. 

 

Efter att nödvändiga tillstånd inhämtats tillfrågades de ambulanssjuksköterskor som valts 

ut för studien muntligen. Samtliga tackade ja till studien och tider för genomförandet 

planerades in. Innan de skarpa intervjuerna startade genomfördes en pilotintervju på en 

ambulanssjuksköterska som uppfyllde inklusionskriterierna, i syfte att träna 

intervjusituationen och testa såväl intervjuguide som inspelningsutrustning. Utifrån denna 

pilotintervju framkom mindre justeringar av intervjuguiden som genomfördes innan den 

egentliga datainsamlingen startade. 

 

Intervjuerna utfördes i nio fall av tio på informantens arbetsplats, något som visade sig 

fungera ypperligt. Samtliga tio intervjuer samt pilotintervjun förflöt ostört och spelades in 

på dator. En gång hängde sig inspelningsprogrammet på datorn precis innan intervjun 

startade, något som dock endast resulterade i någon minuts fördröjning och utan förlust av 

data. I övrigt fungerade utrustningen tillfredsställande och trots att en bärbar dator stod i 

närheten av informanterna tycktes ingen särskilt störd av detta - det glömdes inom någon 

minut. 

 

Flera informanter gav initialt uttryck för att ämnet kändes lite främmande och inte tillhörde 

något av deras uttalade intresseområden, ändå uppstod snabbt en förtroendefull stämning 

där informanterna själva efter en stunds eftertanke tycktes inse att ämnesområdet inte alls 

var så främmande för dem som de initialt trott. DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) 

beskriver upprättandet av samförstånd och en stämning präglad av förtroende och respekt 

för informanten samt den information hen delar i intervjuerna som nödvändigt för att 



                        BILAGA I 

24 

 

meningsfull data skall kunna erhållas. Efter en trevande start i intervjuerna erhölls i de 

flesta fall målande beskrivningar av informanternas upplevelser och ofta föregick 

informanterna intervjuguiden. Följdfrågor användes i form av uttryck som "kan du berätta 

mer?", "kan du utveckla?" och "jag tolkar det du sagt som......, stämmer det?" i syfte att 

verifiera att det som sagts uppfattats korrekt. Enligt McConnell-Henry, James, Chapman 

och Francis (2010) kan även följdfrågor vid väl avvägda tidpunkter vara ett sätt att 

förbättra samförståndet i en intervju. 

 

En annan följdfråga som återkom var "Hur tycker du att det du berättat nu påverkar 

patientsäkerheten?". Detta utifrån antagandet att även om Rakel som utrustning upplevs ha 

en påverkan på patientsäkerheten så måste inte alla aspekter av Rakel nödvändigtvis 

upplevas inverka på densamma. Således lades genom hela förloppet stor vikt vid att 

återknyta till de upplevelser informanterna beskrivit för att i klartext ta del av hur dessa 

upplevdes påverkade patientsäkerheten. 

 

Trots en strävan att finna informanter på andra ambulansstationer än den där författaren 

själv arbetar blev några informanter personer som författaren tidigare var bekant med på ett 

professionellt plan. Samtliga tillfrågade tackade ja till att delta i studien, något som skulle 

kunna relateras till McConnell-Henry m.fl. (2010) som resonerar kring en oro att de 

tillfrågade tackar ja i en önskan att hjälpa författaren i egenskap av en person som de har 

en relation till. Inget specifikt tyder på detta i föreliggande studie, men möjligheten att så 

varit fallet kan ej uteslutas. Att upprätthålla konfidentialiteten kan i vissa fall vara en 

börda, särskilt om det finns någon slags tidigare relation mellan författare och informant 

(McConnell-Henry m.fl., 2010). Detta upplevdes dock inte som ett problem i föreliggande 

studie - kanske beroende på att de ämnen som avhandlades inte var av det känsligaste 

slaget utan snarare vardagliga upplevelser av ett fenomen utan påtaglig laddning. 

McConnell-Henry m.fl. (2010) menar vidare att vikten av förberedelser innan 

datainsamlingen påbörjas blir ännu viktigare då det finns en tidigare relation till 

informanterna. De konstaterar att den initiala fasen där samförstånd skapas kan kortas ner 

väsentligt och att bred såväl som djup data kan samlas in med en för intervjuprocessen kort 

startsträcka, då informanten ofta har lättare att känna förtroende och öppna upp sig. I vissa 

fall råder dock det omvända förhållandet, där misstro och rädsla att bli alltför utlämnande 

kan vara konsekvensen av den tidigare relationen och insamlandet av meningsfull data 

försvåras (McConnell-Henry m.fl., 2010).  

 

I föreliggande studie gjordes noggranna förberedelser av allt från intervjuguide till 

forskningspersonsinformation och även personlig förberedelse för att gå in i 

intervjusituationen, i syfte att minska eventuell otillbörlig påverkan på resultatet. Trots en i 

grunden kollegial stämning eftersträvades en formell samtalston för att särskilja intervjun 

från ett vanligt samtal kollegor emellan. Vid varje intervju betonades dessutom 

konfidentialiteten. Möjligheten att författarens yrkesmässiga bekantskap med några 

informanter ändå påverkat resultatet går ej helt att bortse från, men sannolikheten att det 

påverkat resultatet i större omfattning torde trots allt vara låg utifrån att en medvetenhet om 

problemet präglat hela processen. 

Dataanalys 

Analysen av insamlad data skedde med manifest innehållsanalys som inspirerats av 

Graneheim och Lundman (2004). Efter att intervjuerna genomförts och spelats in på dator 

transkriberades de löpande av författaren i en process som förflöt förhållandevis smidigt. 

Stor vikt lades vid att transkriberingen skulle ske i tät anslutning till intervjun, något Patel 
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och Davidsson (2011) menar är fördelaktigt. Vid transkriberingen avidentifierades 

intervjuerna och numrerades istället. Namn på personer och även orter togs bort, då dessa 

ej ansågs tillföra materialet något och riskerade äventyra konfidentialiteten. 

 

När transkriberingen av samtliga intervjuer var klar lästes varje intervju igenom minst två 

gånger. Den senare gången gjordes färgmarkeringar av tänkbara meningsbärande enheter i 

intervjuerna, för att erhålla en första indikation på vilka delar av intervjun som svarade mot 

studiens syfte. Efter detta gjordes ytterligare en genomläsning där meningsbärande enheter 

fördes in i ett Excel-dokument (Microsoft Excel for Mac 2011 version 14.1.3) tillsammans 

med en referens till numret på den intervju citatet kom från. En kolumn reserverades även 

för anteckningar, där i några fall en kompletterande förklaring av sammanhanget infördes. 

Behovet av denna kolumn var i stor utsträckning resultat av en strävan att ställa följdfrågor 

så att informanten själv fick knyta alla sina upplevelser till patientsäkerheten. Detta visade 

sig medföra att citaten i några fall inte talade helt för sig själva, då själva frågan ofta 

återkopplade till något informanten just sagt, exempelvis "Hur upplever du att de 

utrustningsbrister du nyss beskrev påverkar patientsäkerheten?".  

 

När alla meningsbärande enheter var införda i dokumentet kondenserades de till meningar 

som behöll essensen från citaten i nerkortad form. I denna process eftersträvades att de 

meningsbärande enheternas fullständiga betydelse skulle förbli oförändrad, trots att 

formuleringen förändrades. Graneheim och Lundman (2004) menar dock att ett visst mått 

av tolkning är oundvikligt då man närmar sig en text. De beskriver kondensering som "en 

process av nedkortande medan kärnan bibehålls" (Graneheim & Lundman, 2004, s. 106). 

Möjligheten att tolkning skett i kondenseringsprocessen bör således beaktas när 

slutresultatet värderas. 

 

Efter kondenseringen abstraherades alla meningsbärande enheter och försågs med en kod. 

Graneheim och Lundman (2004) kallar en kod för "en meningsbärande enhets etikett" 

(Graneheim & Lundman, 2004, s. 107). Att göra en dylik etikettering gör det möjligt att 

betrakta datan på nya och annorlunda sätt (Graneheim & Lundman, 2004). I föreliggande 

studie blev koderna korta tolkningar av varje meningsbärande enhets betydelse på ett mer 

allmänt plan, exempelvis: "Felhantering äventyrar sekretessen". Utifrån koderna placerades 

varje meningsbärande enhet (totalt 246 stycken) sedan in i underkategorier och kategorier, 

något som initialt tycktes lätt men så småningom framstod som svårare och svårare. Den 

strukturella indelning som gjordes av intervjuerna där först Rakels användningsområden 

behandlades, sedan vad patientsäkerhet innebär och slutligen hur Rakel påverkar 

patientsäkerheten, upplevdes vara rätt för att få till stånd ett logiskt flöde i intervjuerna. Det 

fick dock också till följd att reflektioner kring vad Rakel användes till i vissa fall blandades 

med påståenden om patientsäkerhet i meningsbärande enheter som inte gick att dela på, 

vilket gjorde dem svårkategoriserade. Graneheim och Lundman (2004) anger att kategorier 

måste vara uttömmande och ömsesidigt exklusiva, alltså får inte någon meningsbärande 

enhet platsa i två kategorier. Sannolikt är denna frustration och svårighet inte unik för 

föreliggande studie då Graneheim och Lundman (2004) själva beskriver svårigheten i just 

formulerandet av kategorier. 

Trovärdighet 

Alternativa designer och datainsamlingsmetoder för studien övervägdes innan en kvalitativ 

ansats baserad på semistrukturerade intervjuer valdes. Vald metod upplevdes vara adekvat 

för att uppfylla syftet och ge mycket användbar data. Att ett strategiskt urval gjordes gav - 
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trots att en viss brist på informanter motsvarande inklusionskriterierna framkom - en god 

spridning på informanternas bakgrundsdata. 

 

Graneheim och Lundman (2004) menar att en kritisk aspekt för att uppnå trovärdighet är 

att välja så ändamålsenliga meningsbärande enheter som möjligt. Som tidigare diskuterats 

uppstod vissa svårigheter att hitta en hanterbar storlek på de meningsbärande enheterna 

utan att sammanhanget skulle gå förlorat. Lösningen på detta var att i några få fall införa 

en kort kommentar kring sammanhang i det Excel-dokument som härbärgerade 

innehållsanalysen. På så vis underlättades även kopplandet av de meningsbärande 

enheterna till underkategorier och kategorier som internt präglades av likheter och externt 

av skillnader, vilket Graneheim och Lundman (2004) identifierar som ännu en kritisk 

punkt för att trovärdighet skall kunna uppnås. Under studien gjordes löpande utvärderingar 

av just kategoriernas interna och externa konsistens vilket torde öka trovärdigheten. 

Strävan i syfte att öka föreliggande studies trovärdighet har varit att öppet och tydligt 

redogöra för beslut genom hela processen samt göra en ärlig och autentisk redovisning av 

resultatet. 

Pålitlighet 

Under studiens gång har författarens insikter i ämnet utvecklats, att inte tro att detta 

successivt påverkar utformningen av studien vore sannolikt naivt. Polit och Beck (2012) 

beskriver också hur kvalitativa studier har en framåtskridande design som utvecklas under 

genomförandet - vilket sannolikt innebär att det ligger i den kvalitativa studiens natur att 

den utvecklas progressivt. Det viktiga torde vara att behålla någon slags intern konsistens i 

studien, något som eftersträvats vid genomförandet av föreliggande studie. Vidare har 

tillvägagångssättet redovisats för att läsaren själv skall kunna bilda sig en uppfattning i 

frågan. 

 

Att studieresultatet har en viss föränderlighet över tid är sannolikt ofrånkomligt. Rakel är 

en relativt ny utrustning och ambulanssjuksköterskans och ambulanssjukvårdens 

implementering och användning av systemet är under ständig utveckling och mognad. En 

reproduktion av studien i närtid skulle med all sannolikhet generera ett likartat resultat, 

vilket enligt Polit och Beck (2012) är den huvudsakliga tanken med begreppet pålitlighet, 

men det bör ändå betonas vikten av att läsaren betraktar resultatet som en beskrivning av 

ett fenomen, Rakel, i en snabbt föränderlig kontext. 

Överförbarhet 

Upplevelsen av Rakel påverkas av många parametrar - varav många torde vara föremål för 

stora lokala och organisationsmässiga variationer. För att förstå överförbarheten i 

föreliggande studie krävs därför en förståelse för den kontext studien är utförd i samt 

informanternas bakgrund. Då stora delar av resultatet relaterar till utrustning, utbildning, 

övning och kompetens blir delar av resultatets överförbarhet beroende av likhet i 

kompetens- och utrustningsmässiga förutsättningar. Sannolikt innebär detta en begränsad 

direkt överförbarhet till ambulansverksamheter utanför den organisation som studien 

utförts. Därför understryks härmed vikten av att läsaren själv bedömer detta utifrån sitt eget 

perspektiv och med beaktande av den kontext man vill överföra resultatet på. Helt oaktat 

den direkta överförbarheten torde dock studien fylla ett viktigt syfte i och med att den är 

ämnad att rikta ljus mot ett tidigare relativt outforskat område. Utifrån denna målsättning 

ter det sig viktigt att förutsättningslöst förmedla den bredd av upplevelser som 

ambulanssjuksköterskor har av Rakel. På så vis ges en beskrivning av olika aspekter inom 

Rakels påverkan på patientsäkerheten och väg bereds för vidare studier, vilket bedömts 
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viktigare än att fastslå en sanning om hur Rakel fungerar som är direkt och fullständigt 

överförbar på ett brett spektrum av ambulansorganisationer. 

 

I föreliggande studie har kontexten i form av utbildnings- och utrustningsmässiga 

förutsättningar samt informanternas bakgrund beskrivits i resultatet, vilket ger läsaren en 

möjlighet att bilda sin egen uppfattning om överförbarheten. 

Objektivitet 

Nuunkosing (2005) påpekar att en intervju inte bara är ett insamlande av data utan också 

innebär ett konspirerande med informanten kring att konstruera historier. I föreliggande 

studie provades intervjuguiden i en pilotintervju, delvis i syfte att säkerställa att frågorna 

motsvarade studiens syfte och uppfattades som åsiktsneutrala av informanten i 

pilotintervjun. Målet var att frågorna skulle vara öppna och ej ledande för informanten, 

utan inbjudande att prata fritt kring ämnet utifrån informantens egna upplevelser. För att 

tydliggöra resultatets överensstämmelse med informanternas uttalanden och stärka läsarens 

möjlighet att bedöma föreliggande studies objektivitet har citat inkluderats i resultatet. 

Autenticitet 

För att understödja autenticiteten har fokus i föreliggande studie från början legat på att få 

fram bredden av ambulanssjuksköterskornas upplevelser. Därav valdes strategiskt urval 

och i dataanalysen har vikt lagts vid att förmedla hela spektrumet av upplevelser som 

framkommit snarare än ett genomsnitt av informanternas berättelser.  

Forskningsetiska överväganden 

De tre huvudprinciperna inom forskningsetiken tillämpades i studien. Dessa är att studien 

skall vara välgörande, att den visar respekt för mänsklig värdighet samt att den skall vara 

rättvis. Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer kring god forskningssed användes som 

utgångspunkt vilket innebar att tillstånd söktes från verksamhetschef enligt gängse regler 

och informerat samtycke erhölls från informanterna efter tillhandahållande av såväl 

muntlig som skriftlig information samt möjlighet att ställa frågor. Efter datainsamlingen 

transkriberades intervjuerna i avidentifierad form och originalinspelningarna förstördes. En 

av informanterna betonade trots att information redan erhållits att hen önskade 

konfidentialitet, i övrigt tycktes informanterna tillfreds med den information som givits. 

Att ingen informant avböjde deltagande tolkade författaren vidare som att man var nöjd 

med den information man fått och det skydd man som informant erhöll. 

 

Det resultat som framkom i studien bedömdes i förväg inte beröra några personliga eller 

känsliga fakta, en bedömning som även i efterhand torde hålla. En potentiellt känslig del är 

dock den kritik som framkommer mot organisationens utrustnings- och utbildningsnivå på 

Rakel-området - något vars känslighet ökar i och med att berörda vårdenhetschefer till viss 

del deltog i urvalet av informanter. Resultatet och dess härkomst är dock på intet vis 

spårbart på individnivå och berörda chefer är ej heller införstådda med studiens slutliga 

urval, endast en bruttolista på de ambulanssjuksköterskor som uppfyller 

inklusionskriterierna för att bli informanter. Att chefer deltagit i urvalsprocessen framgick 

vidare i den forskningspersonsinformation som informanterna erhöll innan intervjuerna 

genomfördes. 
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Resultatdiskussion 

Rakel infördes som ett kommunikationssystem för samhällsviktiga verksamheter, bland 

annat ambulanssjukvården, utifrån rapporten Trygga medborgare - Säker kommunikation 

(SOU, 2003:10). I rapporten angavs att Rakel skulle öka medborgarnas säkerhet och 

trygghet, möjligheterna till samverkan mellan myndigheter skulle förbättras, säker åtkomst 

till datasystem skulle möjliggöras och störning samt avlyssning skulle förhindras. Detta 

skulle resultera i bättre förutsättningar att rädda människoliv. Någon vetenskaplig 

utvärdering av dessa påståenden kunde ej hittas inför denna studies genomförande, vilket 

kan ha varit en nackdel då resultatet ej i samma utsträckning kunnat jämföras med andra 

studier. Fördelen var dock att föreliggande studie i viss mån kunde kasta ljus över ett 

relativt outforskat område: Hur tycker ambulanssjuksköterskorna, i egenskap av 

specialistutbildade sjuksköterskor med vardagligt ansvar för att den prehospitala 

patientsäkerheten upprätthålls, att Rakel understödjer deras arbete? Syftet var att beskriva 

ambulanssjuksköterskors upplevelse av Rakel ur ett patientsäkerhetsperspektiv och 

resultatet mynnade ut i tre kategorier; Kommunikation via Rakel, Brister i kompetens och 

Rakel upplevs påverka patientsäkerheten. 

Kommunikation via Rakel 

För att förstå Rakels påverkan på patientsäkerheten ter det sig fundamentalt att förstå vad 

systemet används till. Studiens resultat visade på tre huvudsakliga användningsområden i 

form av underkategorierna Kommunikation med larmcentral, Kommunikation mellan 

ambulanspersonal och Samverkan med andra instanser. 

 

Informanterna beskrev Rakel som ett verktyg i förberedelsen för mötet med patienten, 

initialt genom information i utlarmningen via Rakel, något som senare kunde kompletteras 

med röstkommunikation med larmcentralen. Samtidigt kunde det kommande arbetet på 

plats samordnas med eventuella ytterligare resurser som larmats ut via Rakel. 

Kommunikation under framkörning gav möjlighet att förbereda sig mentalt och minska 

startsträckan vid ankomst till hämtplats, vilket informanterna såg som positivt för 

patientsäkerheten. Upplevelserna stämmer med Wireklint Sundströms (2005) 

konstaterande att bedömningen av patienten inom ambulanssjukvård börjar redan då 

uppgifterna från larmcentralen tas emot. Hon beskriver hur ambulanssjuksköterskans 

förväntan på en viss händelseutveckling utgör en positiv stress där vårdaren försätts i 

beredskap inför uppdraget, vilket gör att startsträckan vid ankomst till hämtplats minskar 

(Wireklint Sundström, 2005). Även Gunnarsson och Warrén Stomberg (2009) konstaterar 

att ambulanssjuksköterskan bygger upp en mental bild av den situation de snart skall 

ställas inför via utlarmningens uppgifter och i vissa fall även utifrån avsaknaden av 

uppgifter. Tystnad på radion tolkades enligt dem som en allvarlig händelse där ingen hade 

tid att rapportera bakåt. Wireklint Sundström (2005) öppnade även för en negativ aspekt av 

att vara förberedd i händelse att uppgifterna som förberedelserna baserats på visar sig vara 

felaktiga. Följden kunde då bli att ambulanssjuksköterskan kom förberedd på en lugnare 

situation än vad som visade sig vara fallet. Då uppstod en situation där 

ambulanssjuksköterskan ej hade rätt beredskap och tvingades ställa om sig, något som tar 

tid (Wireklint Sundström, 2005). Hagiwara och Wireklint Sundström (2009) beskriver hur 

två synsätt kan kombineras där ambulanssjuksköterskan förbereder sig för det väntade 

scenariot, men bibehåller beredskapen på att allt kan hända. 

 

Ett rimligt synsätt torde vara att uppdraget börjar i den stund ett larm tas emot på Rakel-

enheten och att fokus från denna stund bör vara att ta sig till hämtplatsen samt att bli så väl 

förberedd som möjligt på att möta patienten. Precis som Hagiwara och Wireklint 
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Sundström (2009) konstaterar så behöver inte förberedelser för ett scenario utesluta 

öppenheten för andra scenarion. Dock kräver det en öppen attityd och tillämpandet av ett 

medvetet scenariotänkande där ambulanssjuksköterskan aldrig helt låser sig på något 

specifikt scenario. Om det scenario ambulanssjuksköterskan möter inte motsvarar vad 

vederbörande förberett sig för så blir konsekvensen inte värre än att 

ambulanssjuksköterskan får släppa den plan hen hade och börja från grunden vid ankomst 

till hämtplats - något hen hade fått göra ändå om ingen plan alls hade funnits. Att komma 

väl förberedd torde i en brådskande vårdsituation vara fundamentalt för patientsäkerheten. 

En annan viktig aspekt av förberedelserna är det faktum att ambulanssjukvården, liksom 

övrig vård, är ett teamarbete. I ambulanssjuksköterskans team ingår förutom 

ambulansbesättningen även larmcentral och i förekommande fall andra ambulanser, 

räddningstjänst, polis eller andra samverkande enheter. Det går här knappast att bortse från 

Rakels roll för att hela teamet skall kunna förbereda sig på ett enhetligt arbetssätt med 

gemensamma mål, i syfte att ge patienten säker vård. 

 

Vid samverkan, exempelvis vid trafikolyckor och bränder, var en återkommande 

upplevelse bland ambulanssjuksköterskorna att kommunikationen försvårades av att 

räddningstjänsten blockerade den talgrupp på Rakel, i verksamheten kallad RAPS-

talgrupp, som användes. Atack och Maher (2010) klassificerar i sin studie brist på linjering 

mellan räddningstjänst och hälsovården som en patientsäkerhetsmässig nyckelproblematik. 

De menar att en kulturkrock uppstår i och med att ambulanssjukvården i många avseenden 

vuxit fram ur en kultur av allmän säkerhet (public safety), som i stora drag 

överensstämmer med räddningstjänstens arbete, men att den idag har utvecklats till en 

vårdinstans med högkvalificerad vårdande kompetens och ett bredare arbetsområde än 

olyckor och trauma.  

 

Utifrån egna erfarenheter av svensk ambulanssjukvård kan konstateras att verksamheten 

under de senaste decennierna har rört sig från att på många håll vara en del av 

räddningstjänstens organisation till att vara en del av kvalificerad hälso- och sjukvård som 

oftast drivs i landstingens regi, analogt med Atack och Mahlers (2010) påståenden. 

Samtidigt har lagstiftningen förändrats med följd att ambulanssjukvård, räddningstjänst 

och polis nu betraktas som tre likvärdiga organisationer som samverkar, men där varje 

organisation har sin egen ledning, till skillnad från förut då räddningstjänsten hade en 

övergripande ledningsroll på olycksplatser - även överordnad ambulanssjukvården. På den 

tiden skedde också kommunikationen, inom ramen för de radiosystem som föregick Rakel, 

på en kanal som tillhörde räddningstjänsten. En möjlig hypotes är att gamla vanor finns 

kvar hos räddningstjänsten, med följd att de ser på RAPS-talgruppen som en talgrupp 

främst tillhörande dem. Det ter sig i så fall sannolikt att dessa problem skulle kunna lösas 

med tydligare riktlinjer och ökad samövning mellan myndigheterna. 

Brister i kompetens 

Informanternas berättelser kring Rakel präglades i många fall av en upplevd brist på 

kompetens, vilket i resultatet redovisas i underkategorierna Handhavande samt Utbildning 

och övning. Informanterna upplevde att kompetensbristerna medförde att Rakels fulla 

potential ej utnyttjades och några kände sig stressade av vetskapen om att de förutom 

omvårdnaden om patienten även var tvungna att hantera kommunikationsutrustningen. En 

möjlig vinkling på problematiken är att relatera den till de förändringar 

ambulanssjukvården genomgått de senaste decennierna. Sedan Socialstyrelsen beslutade 

att varje akutambulans från och med år 2005 skall vara bemannad med minst en 

legitimerad person med rätt att administrera läkemedel (Gårdelöv, 2009) har det blivit att 
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patienter som är svårt sjuka vårdas av sjuksköterskan i de fall där en sjuksköterska och en 

ambulanssjukvårdare arbetar ihop. I takt med att ambulanssjuksköterskans fokus på 

omvårdnaden har ökat har ambulanssjukvårdare därför i allt högre grad blivit ansvarig för 

tekniska frågor såsom utrustning, radio- och datakommunikation (Suserud, 2005). Vilken 

betydelse detta haft för ambulanssjuksköterskans upplevda kompetensbrister är okänt, men 

frågorna torde kunna hänga samman. När fokus flyttats till andra frågor har detta delvis 

skett på bekostnad av kommunikationsfrågan - en effekt som sannolikt potentieras av en 

förskjutning av personalens intresseområden då andelen sjuksköterskor ökar. Detta baserat 

på ett antagande att sjuksköterskeyrket i högre grad lockar personer med intresse för 

omvårdnad och medicin medan det i lägre grad lockar personer med tekniskt intresse. 

 

Några tvivel om att kompetensen kring Rakel var viktig för patientsäkerheten förelåg 

däremot inte hos informanterna. Därför efterfrågade de flesta också kompetensutveckling 

inom Rakel-området, i form av både utbildning och övning. Synen på kompetens inom 

Rakel som viktig för ambulanssjuksköterskeyrket stämmer väl överens med Wihlborg med 

fleras (2014) studie kring önskade kompetenser hos ambulanssjuksköterskan. De lät en 

expertpanel i två olika svarsformulär ta ställning till ett antal kunskaper och färdigheters 

relevans för ambulanssjuksköterskans yrkesutövning. Påståendena rankades med en siffra 

mellan noll och fyra, där fyra representerade att instämma fullständigt och noll att inte 

instämma alls. Påståendet "ambulanssjuksköterskan skall bemästra system för 

radiokommunikation och telefon" fick resultatet 4,0 respektive 3,92 i de två formulären, 

vilket innebar att detta var den enskilda kompetens som totalt rankades högst i hela 

studien. Näst högst rankades samarbete med representanter för andra organisationer, 

exempelvis polis, räddningstjänst eller socialtjänst - alltså samverkan (Wihlborg m.fl., 

2014). Fyndet av Wihlborg m.fl. (2014) att Rakel anses lika viktig eller viktigare än 

medicinska kunskaper och omvårdnadskunskaper för ambulanssjuksköterskan torde 

egentligen vara okontroversiellt. Detta då ambulanssjuksköterskan i brist på förmåga att 

hantera Rakel riskerar att komplikationer i insatsen uppstår som gör att hen kommer för 

sent för att göra en livräddande insats eller att hen helt enkelt kommer sämre förberedd till 

patienten. Ändå tycks dagens ambulanssjukvård vid exempelvis rekrytering präglad av ett 

utpräglat medicinskt och omvårdnadsmässigt fokus till nackdel för ambulansspecifika 

kunskaper. 

 

Trots att informanterna efterfrågade mer utbildning berörde ingen av dem Rakel-utbildning 

inom ramen för specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot ambulanssjukvård. 

Vilka kompetenser som ingår - och ska ingå - i ambulanssjuksköterskans profession torde 

dock vara högaktuellt för dessa högskolor och universitet. När Sjölin, Lindström, Hult, 

Ringsted och Kurland (2015) genom kvalitativ innehållsanalys granskade kursplanerna på 

de svenska specialistsjuksköterskeutbildningarna med inriktning mot ambulanssjukvård 

fann de att utbildningarnas fokus varken låg på omvårdnad eller ambulansspecifika 

kunskaper (i nyss nämnda studie kallad kontextuell kunskap) utan istället på medicinska 

kunskaper. Omvårdnad och ambulansspecifik kunskap, där exempelvis hantering av 

radiokommunikationssystem ingår, var betydligt mindre prioriterade. Sjölin m.fl. (2015) 

konstaterade vidare att det inte fanns någon riktig konsensus kring kompetenskraven på en 

specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård, men att det finns anledning 

att diskutera fördelningen av utbildningens innehåll (Sjölin m.fl., 2015).  

 

Tolkningen torde bli att brister i Rakel-kompetensen delvis kan bero på prioriteringar 

relaterade till ambulanssjuksköterskeyrkets omfattande utveckling inom omvårdnad och 

medicin - vilket i sin tur kan leda fram till frågan huruvida ambulanssjuksköterskeyrket i 
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egenskap av relativt ny profession genomgår något som skulle kunna liknas vid 

kompetensmässig identitetskris? När Wihlborg m.fl. (2014) i sin studie rankade önskade 

kompetenser hos ambulanssjuksköterskan konstaterade de att resultatet förvisso matchade 

kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterska (RAS & SSF, 2012) i viss mån, men 

att den senare i högre grad präglades av omvårdnadsvetenskapen och de kompetenser som 

traditionellt sett knyts dit medan deras eget resultat inbegrep mer ambulansspecifika 

kunskaper. Vikten av de ambulansspecifika kunskaperna berörs av Suserud (2005) då han 

under rubriken "New profession - No problem?" (Suserud, 2005, s. 270) konstaterar att 

kunskapsområden som traditionellt sett är avlägsna omvårdnadsvetenskapen kan bli en 

viktig faktor för omhändertagandet av patienten inom ambulanssjukvården. Detta är ett 

rimligt synsätt och konstaterandet bör inte betraktas som att omvårdnadsvetenskapens eller 

medicinens utveckling på det prehospitala området skulle vara av ondo eller mindre viktig. 

Istället bör det ses som ett tecken på nyttan av en kontinuerlig diskussion kring helheten i 

ambulanssjuksköterskans profession och vilka kompetenser som bör förknippas med den - 

en diskussion som är fundamental för yrkets utveckling och i förlängningen 

patientsäkerheten. 

 

Utifrån föreliggande studies resultat är det svårt att inte instämma med Sjölin m.fl. (2015) 

som konstaterar att ambulanssjuksköterskans kompetens samt innehållet på 

specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning mot ambulanssjukvård borde 

diskuteras. Detta i syfte att höja kompetensen på Rakel-området med patienternas bästa i 

åtanke. Att arbetsgivare tillhandahåller utbildning på området torde vara en självklarhet, 

inte minst därför att den utrustning som används kan variera. Då kompetensområdet Rakel 

i sjuksköterskeyrket är specifikt för just ambulanssjukvården ersätter detta dock inte 

utbildning inom ramen för specialistsjuksköterskeutbildningen. Ingen annan legitimerad 

och akademiskt utbildad personal kan förväntas ha denna kompetens, vilket gör 

ambulanssjukvårdens utveckling på Rakel-området beroende av att den ingår i 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. 

Rakel upplevs påverka patientsäkerheten 

Informanterna upplevde att Rakel påverkade patientsäkerheten. I resultatet framkom olika 

aspekter av denna påverkan och underkategorierna Utrustning och nät, Sekretess, Attityder 

till Rakel samt Rakel som vardaglig patientsäkerhetsfaktor framkom. 

 

I underkategorin Utrustning och nät framkom att täckningen på Rakel ansågs som god, 

men att den utrustning som användes var förlegad och i många fall trasig. Detta såg 

informanterna som ett direkt hot mot patientsäkerheten, något som stämmer överens med 

vad Price, Bendall, Patterson och Middleton (2012) kom fram till då de undersökte vad 

som orsakar allvarliga avvikelser inom prehospital sjukvård. Deras resultat visade att 

sammanbrott i kommunikationen är en av de komponenter som hade stark korrelation med 

allvarliga utfall för patienten. I svensk kontext konstaterar Riksrevisionen i sin granskning 

av larmkedjan för ambulanssjukvård (RIR, 2012:20) att anmälningar till Socialstyrelsen 

om fördröjda ambulanstransporter är vanliga och ofta orsakas av brister i kommunikation 

mellan olika aktörer. En inte alltför djärv tolkning av detta är att kommunikationsbrister 

oundvikligen riskerar drabba patienten och det blir därför lätt att dela informanternas oro 

över brister i kommunikationsutrustningen. I vardagliga situationer är det förvisso ofta 

möjligt att helt eller delvis kompensera för brister i Rakel-utrustningen, men dessa brister 

kan vid en större händelse då resurserna sätts på prov eller i extraordinära situationer 

såsom hot och våld få stora konsekvenser för patientsäkerheten. 
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Att Rakel är ett krypterat radiosystem som möjliggjorde att sekretesskyddad data 

avhandlades upplevde informanterna som positivt. Dock menade flera informanter att 

kompetensbristerna kring Rakel äventyrade sekretessen, då det var vanligt förekommande 

att samtal som förväntades vara privata hördes på publika talgrupper. Flera informanter 

betonade ambulanssjuksköterskans ansvar för sekretessen som en del av patientsäkerheten, 

något som också stämmer överens med såväl ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014a) som patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659), vilken anger 

att hälso- och sjukvårdspersonal inom såväl enskild som allmän sjukvård har tystnadsplikt 

kring de uppgifter hen erhållit i arbetet. Att sekretessen respekteras torde vara 

grundläggande, men detta borde även gälla möjligheten att avhandla sekretesskyddad 

information på de kommunikationssystem som används av ambulanssjukvården då dylika 

möjligheter kan vara centrala för omhändertagandet av patienten. Författarens egna 

erfarenheter av dylikt informationsutbyte är goda, men hanteringen skulle kunna göras 

enklare i syfte att reducera risken för misstag. Sannolikt är de oavsiktliga öppna samtal 

som beskrivs av informanterna exempel på den slags misstag Leape (2009) syftar på då 

han resonerar kring att vårdens system skall vara så säkra att de ej tillåter individuella 

misstag att ske. 

 

Informanterna hade en syn på Rakel som ett arbetsverktyg bland andra i ambulansen, men 

förmedlade trots detta att Rakel hade en särställning bland ambulanssjukvårdens 

utrustning. Detta då brister i såväl utrustningens skick som personalens kompetens 

accepterades i högre grad än hos annan utrustning. Många informanter menade att det 

fanns en attitydskillnad där Rakel-utrustningen togs på mindre allvar än exempelvis 

medicinteknisk dito, en attitydskillnad som i resultatet beskrivs i underkategorin "Attityder 

till Rakel". I föreliggande studie sticker denna underkategori ut ur mängden, då den skulle 

kunna fungera som del av en förklaringsmodell för delar av det övriga resultatet. Om en 

del av arbetet ses som mindre viktigt blir det naturligt att den delen prioriteras lägre såväl 

på systemnivå med utbildningsinsatser och inköp/underhåll av utrustning som på 

individnivå där det personliga ansvaret för kompetens och utrustningens status då ej känns 

lika tungt. Den ambulanssjuksköterska som kände sig osäker på hanteringen av 

defibrillatorn skulle sannolikt skyndsamt åtgärda detta av egen förmåga (individnivå) och 

på motsvarande sätt skulle en defibrillator där knappar saknas skyndsamt tas ur drift av 

verksamheten (systemnivå). Motsvarande tycks ej gälla Rakel. 

 

Den upplevda attityden till Rakel kan relateras till Leapes (2009) tankar om patientsäkerhet 

som ett universellt ansvar på alla nivåer. Fritt tolkat torde personalen kunna förvänta sig att 

erhålla rätt förutsättningar för att göra ett patientsäkert arbete, exempelvis i form av 

utbildning och utrustning. De kan dock ej luta sig tillbaka mot detta, då ansvaret för 

patientsäkerheten gäller alla. Detta synsätt stämmer också i många avseenden överens med 

den svenska lagstiftningen, där Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) stipulerar 

vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete samtidigt som 

den betonar hälso- och sjukvårdspersonalens eget ansvar för hur han eller hon fullgör sina 

arbetsuppgifter och skyldigheten att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Kanske 

påvisar föreliggande studie en för patientsäkerheten negativ kultur kring Rakel inom 

ambulanssjukvården? Såväl Leape (2009) som Jha m.fl. (2010) betonar vikten av en 

patientsäker kultur. Svårigheten att finna adekvat forskning kring Rakels påverkan på 

patientsäkerheten samt denna studies resultat tyder på att ytterligare forskning behövs på 

området. 
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SLUTSATS 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde att Rakel påverkar patientsäkerheten positivt. 

Systemet möjliggjorde effektiv kommunikation med bibehållen sekretess mellan enheter 

inom ambulanssjukvården, larmcentral och samverkande instanser. Ett behov fanns dock 

av utbildning, övning och översyn av Rakel-utrustningen, då ambulanssjuksköterskorna 

ansåg att brister förelåg på dessa områden. Dessa brister upplevdes kunna hota 

patientsäkerheten då kommunikationen hindrades eller nådde andra mottagare än den som 

kommunikationen var avsedd för. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att det fanns en 

utbredd attityd att Rakel inte var lika viktigt som annan utrustning, med följd att brister 

tolererades i högre utsträckning. 

KLINISK TILLÄMPBARHET 

Föreliggande studie är viktig för att belysa hur ambulanssjuksköterskor upplever att Rakel 

påverkar patientsäkerheten inom ambulanssjukvården, i deras egenskap av dagligt 

ansvariga för densamma. Studien kan även ge en uppfattning om problemområden samt 

vilka åtgärder som skulle kunna förbättra patientsäkerheten. Studien kan utgöra inspiration 

och underlag för uppföljningar av Rakel och Rakel-användningens ändamålsenlighet inom 

såväl den organisation som studien genomförts i som inom andra ambulansorganisationer, 

förutsatt att lokala förutsättningar kring bland annat utrustning och utbildning beaktas. Ett 

extra stort värde skulle kunna tillskrivas det faktum att studien utifrån att den berör ett 

område som är specifikt för ambulanssjukvården, där främst ambulanssjukvårdare och 

sjuksköterskor med eller utan specialistutbildning verkar. Då ambulanssjukvårdarna inte 

har akademisk utbildning och då sjuksköterskor som ej är specialistutbildade med 

inriktning mot ambulanssjukvård saknar Rakel som självklar del av sin profession blir 

ambulanssjuksköterskor den enda yrkesgrupp som kan förväntas driva utvecklingen framåt 

på Rakel-området. 

FRAMTIDA FORSKNING 

Föreliggande studie har påvisat flera områden relaterade till Rakel som vore intressanta för 

djupare forskning. Omfattningen av den utbildning och övning ambulanssjuksköterskan får 

på Rakel, såväl inom ramen för specialistsjuksköterskeutbildning som internt hos 

arbetsgivaren, vore intressant att kartlägga både utifrån nuvarande och önskad nivå. På 

området samverkan framkom problem som riskerade hota patientsäkerheten, vars bakgrund 

vore intressanta att kartlägga för djupare förståelse. Utifrån ambulanssjuksköterskans 

upplevelse av en attityd till Rakel som tydligt avvek från attityden till annan utrustning 

vore det även intressant att förstå vilka faktorer som ligger till grund till denna skillnad. 
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INTERVJUGUIDE 

 

Intervjun börjar med metadata och demografiska data. Efter detta påbörjas inspelningen 

och huvuddelen av intervjun börjar. 

 

Bakgrund 

Studiens namn:  "Ambulanssjuksköterskans upplevelse av Rakel ur ett 

  patientsäkerhetsperspektiv" 

 

Syfte:  "att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av Rakel 

  ur ett patientsäkerhetsperspektiv" 

 

 

Metadata 
 

Datum för intervju: ____________________________________________ 

 

Plats för intervju: ____________________________________________ 

 

Intervjunummer: _____ 

 

Demografiska data 
 

Kön: _____ Man _____ Kvinna 

 

Ålder: _____ år 

 

Antal år inom ambulanssjukvården:  ________ år 

 

Antal år som sjuksköterska:  ________ år 

 

Antal år som ambulanssjuksköterska:  ________ år 

 

Hur länge har du använt Rakel?  ________ år 

 

Arbetade du inom ambulanssjukvården  

innan Rakel infördes?   _____ Ja _____ Nej 

 

Intervjufrågor 
 

1.  Kan du ge exempel på ett uppdrag där du använt Rakel? 

 Följdfrågor: 

 Varför valde du detta exempel? 

 Vad var positivt i det här fallet? 

 Vad var negativt i det här fallet? 

 

2. I vilka sammanhang och för vilka ändamål använder du Rakel? 
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 Ex: Vid olyckor för samverkan med räddningstjänst/polis, till vardags 

 för kommunikation inom ambulansbesättningen, till vardags för 

 kommunikation med larmcentral, vid flerbilslarm för kommunikation 

 med annan ambulans, osv. 

 Följdfråga: 

 Är det några fler tillfällen än de du nu nämnt? (exemplifiera enligt ovan) 

 

3. Vilken är din upplevelse av Rakel vid ledning av sjukvårdsinsatser? 

 Följdfråga: 

 Kan du ge exempel på detta? 

 Vad var positivt/negativt i exemplet? 

 

4. Vilken är din upplevelse av Rakel vid samverkan med andra 

 myndigheter? 

 Följdfråga: 

 Kan du ge exempel på detta? 

 Vad var positivt/negativt i exemplet? 

 

5. Vad innebär begreppet patientsäkerhet för dig? 

 Följdfråga: 

 Kan du utveckla? 

 

6. Hur upplever du att Rakel påverkar patientsäkerheten? 

 (Relatera gärna till användningsområden i fråga 2) 

 Följdfrågor: 

 Hur påverkar Rakel patientsäkerheten i positiv bemärkelse? 

 Hur påverkar Rakel patientsäkerheten i negativ bemärkelse? 

 

7. Kan du ge exempel på en situation där Rakel påverkat patientsäkerheten 

 positivt? 

 Följdfrågor: 

 Kan du utveckla på vilket sätt Rakel påverkade? 

 

8. Kan du ge exempel på en situation där Rakel påverkat patientsäkerheten 

 negativt? 

 Följdfrågor: 

 Kan du utveckla på vilket sätt Rakel påverkade? 

 

9. Vilka förändringar/förbättringar i Rakel skulle du vilja se? 

 Följdfrågor: 

 På vilket sätt skulle detta påverka patientsäkerheten? 

 

För informanter som jobbat inom ambulanssjukvården innan Rakel infördes: 

 

10. Hur upplever du Rakel i jämförelse med de kommunikationssystem som 

 användes i ditt arbete innan Rakel fanns? 

 

Allmänna följdfrågor (samtliga frågor) 

 Kan du beskriva mer...? 
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 Kan du utveckla...? 

 Kan du berätta mer om...? 

 Hur upplevde du det...? 

 Hur tycker du att det du berättat nu påverkar patientsäkerheten? 

 Jag tolkar det du säger nu som ...... ? Stämmer det? 
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FORSKNINGSPERSONSINFORMATION 

"Ambulanssjuksköterskans upplevelse av Rakel ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv" 
 

Bakgrund och syfte 
Ambulanssjukvården i samtliga svenska landsting använder sig av 

radiokommunikationssystemet Rakel. Huvudmotiv bakom införandet av Rakel var att öka 

medborgarnas trygghet. Med systemet skulle fler liv kunna räddas samtidigt som 

samhällsekonomin skulle komma att gynnas. Dessa motiv används också då Myndigheten 

för Samhällsskydd och Beredskap samt Socialstyrelsen idag förordar systemet för 

ambulanssjukvården. 

För ambulanssjuksköterskan blir Rakel ett centralt system, då denne i sina arbetsuppgifter 

har hantering av kommunikationsutrustning, samverkan och ledning av sjukvårdsinsatser. 

Ambulanssjuksköterskan är enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) ansvarig för den 

vård som ges samt upprätthållandet av en god patientsäkerhet. Det finns dock 

patientsäkerhetsforskare som menar att fokus för patientsäkerhetsarbetet bör vara de 

system som finns, som tillåter att vårdrelaterade skador inträffar. Utifrån detta är syftet 

med studien att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av Rakel ur 

patientsäkerhetsperspektiv, vilket är ett område där kunskaperna idag tycks begränsade. 

 

Ditt deltagande 
Du tillfrågas om deltagande i studien i egenskap av specialistutbildad 

ambulanssjuksköterska arbetande inom ambulanssjukvården i XXXX. Verksamhetschefen 

i din organisation har erhållit information om studien och godkänt dess genomförande, att 

jag tillfrågar dig samt givit mig information som hjälpt mig att välja ut dig som informant. 

 

Genomförande 
Datainsamlingen sker genom intervjuer med ambulanssjuksköterskor. Ditt deltagande 

består i ett intervjutillfälle om uppskattningsvis 30-60 minuter. Jag strävar efter att lägga 

intervjun i anslutning till ett av dina arbetspass men är flexibel om du önskar annorlunda. 

Intervjun kommer att spelas in. 

 

Hantering av data och sekretess 
Intervjun spelas in på dator och förvaras sedan på en lösenordsskyddad, krypterad disk som 

endast jag har tillgång till. Vid transkribering av intervjuerna kommer alla intervjuer att 

numreras och namn på dig, din arbetsplats eller andra enskilda personer kommer att tas 

bort. Råmaterialet kommer endast vara tillgängligt för mig som författare samt vid behov 

min handledare. Intervjuerna kommer endast att användas för denna studie och efter 

avslutad studie kommer råmaterialet att förstöras. Avidentifierade citat kommer dock att 

förekomma i den rapport studien resulterar i. Rapporten kommer att presenteras på 

Sophiahemmet Högskola samt göras tillgänglig i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) 

på Internet (www.diva-portal.org). 

 

Information om studiens resultat 
Studiens resultat, med citat, kommer att publiceras i DiVA enligt ovan. Som deltagare i 

studien har du möjlighet att få studien sänd till dig via e-post eller i pappersform. 

Önskemål om detta kan framföras vid intervjutillfället eller senare. Du är också varmt 

välkommen att ställa frågor till författaren. 
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Ersättning 
Ingen ersättning utgår för deltagande i studien. 

 

Frivillighet 
Deltagande i studien är helt frivilligt. Ditt deltagande i studien kan när som helst 

avböjas/avbrytas utan motivering och utan att det på något vis drabbar dig negativt. Alla 

uppgifter om ditt deltagande, personlig information och insamlad data kommer omedelbart 

att förstöras vid ett ev. avbrytande. 

 

Ansvarig 

Student/Författare 

Rasmus Bjerén, leg. sjuksköterska och student, Specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot ambulanssjukvård, Sophiahemmet Högskola. 

Telefon: XXXX 

E-post: XXXX 

 

Handledare 

Peter Svensson, specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård. 

E-post: XXXX 

 

Samtycke 
Jag har tagit del av informationen enligt ovan samt har fått möjlighet att ställa frågor och få 

dessa besvarade. Jag samtycker till att delta som informant i studien. Jag samtycker även 

till att mina personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:204). 

 

 

 

 

________________________________ ________________________________ 

Ort och datum  Underskrift informant 

 

 

    

________________________________   

Namnförtydligande 


