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SAMMANFATTNING 

Den prehospitala miljön är unik inom hälso och sjukvården och den bjuder på många 
utmaningar för att se till att erbjuda en högkvalitativ och säker vård i akuta situationer. Den 
första vårdkontakten som fås av patienter med akuta tillstånd sker ofta prehospitalt med 
ambulanspersonal. Patienter känner sig lättande och tacksamma då ambulans anländer. 
Under utryckning är ambulanssjuksköterskearbetet ett riskfyllt arbete i flertalet avseenden. 
Det finns en mängd evidens på att en ambulans under larm (prio 1) är en svår arbetsmiljö 
att arbeta i, med faror för personal och patient. 

Syftet var att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda i ambulans under 
prio 1 uppdrag. 

Metod som användes var kvalitativ och studien bygger på åtta stycken kvalitativa 
intervjuer gjorda i Västra Sverige. Intervjuerna utgick från åtta öppna frågor. Som 
analysmetod användes en kvalitativ innehållsanalys med manifest tolkningsnivå. 

Studiens resultat resulterade i fyra kategorier och tretton underkategorier. Kategorierna var 
att känna sig otrygg, att känna sig trygg, att få tillfredställelse och att känna sig begränsad.  

Att ambulanssjuksköterskorna kände sig otrygga under prio 1 uppdrag berodde till stor del 
på kollegors körsätt som påverkade tryggheten negativt. Den körstil som kollegan förde 
fram ambulansen i, hade en stor inverkan på ambulanssjuksköterskans upplevelser av 
vårdandet på prio 1 uppdrag. Stress och höga förväntningar från allmänhet och sig själv var 
en faktor som ambulanssjuksköterskorna tyckte skapade en otrygghet i vårdandet. 
Trygghetsfaktorer som ambulanssjuksköterskan upplevde var att arbeta med sin 
arbetskollega, behandlingsriktlinjer som stöd samt att känna sig säker i vårdandet under 
uppdrag. Analysen av resultatet visade på begränsningar i den egna vårdmiljön under prio 
1 uppdrag samt att upplevda begränsningar i den egna säkerheten på grund av att det egna 
säkerhetsbältet inte kunde vara fastspänt under vårdtiden i en rullande ambulans. 
Begränsningar upplevdes även då det i vissa fall kändes som om vårdutrymmet kunde vara 
trångt och bullrigt. I vissa fall upplevdes vården under prio 1 uppdrag stressigt på grund av 
tidspress och osäkerhet om patientens tillstånd. 

Slutsatsen författarna gjorde av studien innefattade att det ofta känns stressigt att vårda 
under prio 1 uppdrag, dock kan ett prio 1 uppdrag innebära att ambulanssjukvårdarna 
känner sig trygga eftersom det finns klara behandlingsriktlinjer som används som stöd i 
vårdandet. Att öka medvetenheten om ambulanssjuksköterskans upplevelser främjar 
kvalitetsutvecklingen i vården. 

Nyckelord: Omvårdnad, Ambulanssjuksköterskor Prio 1 uppdrag, Upplevelser.
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ABSTRACT 
 
The prehospital environment is unique for health care providers and it offers many 
challenges to be able to offer a high quality and a safe care in emergency cases. The 
ambulance staff often does the first aid that is obtained by patients in emergencies. Patients 
feel relieved and grateful when the ambulance arrives. During an emergency mission, 
treating a patient in the ambulance is a hazardous task in most respects. There is an 
increasing amount of evidence that an ambulance during alarm (prio 1) is a difficult 
environment to work in, with dangers to the staff and the patients. 
 
The aim was to illuminate the experience of the ambulance nurses caring in the 
ambulance during prio 1 mission. 
 
The method that where used was qualitative and the study is based on eight qualitative 
interviews made in Western Sweden. The interviews were based on eight open 
questions.  
As a method of analysis, a qualitative content analysis with manifest level of 
interpretation was used.  
 
The results of the study resulted in four categories and thirteen sub-categories. The 
categories were: to feel insecure, to feel secure, to get satisfaction and to feel limited.  
 
Ambulance nurses felt insecure during prio1 missions due to the driving style of the 
colleagues, which affected the security negatively. The driving style of the colleague 
had a great impact on the experiences of the ambulance nurses care during prio 1 
mission. The ambulance nurses thought that stress and high expectations from the 
public and themselves were factors that created an uncertainty in nursing. Security 
factors that the ambulance nurses experienced were to cooperate with colleagues, 
supporting treatment guidelines, and to feel confident in nursing. The analysis of the 
results showed the limitations of their own nursing environment for prio 1 missions and 
perceived limitations in their own security due to their seat belt not being fastened 
during the nursing time in a moving ambulance. Limitations were experienced in some 
cases when the nursing space could be crowded and noisy. In other cases, the nursing 
for prio 1 missions was experienced stressful due to time pressure and uncertainty about 
the condition of the patient. 
 
The conclusion the authors made from the study included that it often feels stressful to 
nurse during prio 1 missions, however, a prio 1 mission means that the ambulance 
nurses feel safe because there are clear treatment guidelines used as an aid in nursing. 
To raise awareness of the experiences of the ambulance nurses benefits a quality 
improvement in health care. 

Keywords: Nursing, ambulance nurses, prio 1 mission, experiences. 
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INLEDNING 
Alla medborgare är beroende av snabb hjälp vid krissituationer eller sjukdomsfall. Det är 
viktigt att hjälpen kommer fram så snabbt som möjligt, så effektivt som möjligt och i tid. 
Samtidigt så måste hjälpen komma fram på ett så säkert sätt att det inte äventyrar den 
utsatta eller andras liv eller säkerhet, inte heller äventyra de som framför hjälpens liv.  

Ambulanssjuksköterskor har ibland behov av att snabbt kunna anlända till utsatta eller 
sjuka som är i behov av akut sjukvård. Lundälv (2005) skriver att, brådskande 
ambulanstransporter handlar om att en ambulans måste köras i trafiken så att en svårt sjuk 
eller skadad patient kan komma till mottagande sjukhus under en så kort tid som möjligt. 
Transporten måste ändå ske på ett sådant sätt att inga ytterligare följdskador tillkommer. 
Då krävs det ibland att hastigheten är högre än hastighetsbegränsningen föreskriver genom 
att ambulanssjuksköterskan som framför fordonet påkallar fri väg. Ambulans, polis och 
räddningstjänst använder sig av blåljus och siren för att påkalla fri väg. Dock medför en 
stigande hastighet en ökad risk för personalen och medtrafikanters säkerhet. Detta 
förhållande mellan en stigande hastighet, och olyckor och skador är ett väl utforskat 
område. Enligt Trafikverket (2015) ”ökas risken för en dödlig olycka nästan tre gånger om 
hastigheten överskrids över gällande hastighetsgräns med tjugofem procent, statistiskt sett” 
(det vill säga att köra 100 km/tim där hastighetsgränsen är 80 km/tim). Eftersom 
förhållandet mellan hastighet och risk inte är linjärt blir kraftiga överskridanden 
dramatiska. Petzell (2006) beskriver i en studie att företrädare för svensk 
ambulanssjukvård påpekar att det händer olyckor med ambulanser i alltför stor omfattning, 
vilket utgör en riskfaktor för ambulanspersonalen som drabbar både den transporterade 
patienten men även dess medföljande passagerare. Ambulanssjuksköterskan bör vara 
medveten om dessa risker med att framföra ett fordon under utryckning. I en situation med 
patient så genomförs mycket av undersökningar och vårdande inne i fordonet och även då 
bilen rör på sig. Även i dessa fall kan det vara nödvändigt att framföra fordonet under 
utryckning i hög fart, om patientens tillstånd är kritiskt.  

Det är viktigt att ambulanssjuksköterskans arbetsmiljö även i sjukhytten på ambulansen är 
anpassad för dessa förhållanden och att det ska gå att genomföra vården på ett så säkert sätt 
som möjligt. Ambulanssjuksköterskan ska kunna ha på sig exempelvis bilbälte under hela 
färden samtidigt som vård utförs. Det ska även gå att nå samtlig utrustning för vård utan att 
behöva knäppa av sig bilbältet under en brådskande transport av en patient. Även patienten 
och alla föremål i fordonet ska sitta fast på ett säkert sätt under en brådskande transport. 
Denna specifika vårdmiljö ställer speciella krav på ambulanssjuksköterskan att hantera. 
Lite har forskats på ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda under dessa specifika 
omständigheter.  
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BAKGRUND 

Ambulanssjukvårdens utveckling 
Ambulans översatt från latin betyder ambulare, gå, vandra omkring. Enligt Medicinsk 
Historiska Sällskapet Westmannia (2016) omnämns uttrycket ambulans för första gången 
under Napoleons fälttåg runtom i Europa under slutet av 1700-talet.  En fransk 
militärläkare, Domenique Jean Larrey, introducerade en hästdragen vagn med viss 
sjukvårdsutrustning som snabbt kunde omhänderta de sårade redan på slagfältet och sedan 
föra dessa till sjukvårds läger och sjukhus. Tidigare fick de sårade ligga kvar länge på 
slagfältet, vilket ofta innebar en säker död. Runt sekelskiftet 1800-1900 började i Sverige 
de första fordonen för transport av sjuka dyka upp. Det var de så kallade epidemivagnarna. 
I dessa skulle patienter med difteri, smittkoppor, kolera och andra då vanliga 
infektionssjukdomar transporteras som då var den dominerande sjukdomsgruppen runt 
förra sekelskiftet. År 1910 kom den första motordrivna ambulansen till Sverige. Det var 
Stockholms Brandförsvar som placerade en Vabis med en topphastighet på 25km/h på 
Johannes Brandstation. Den vård som bedrevs i ambulansen var näst intill obefintlig på den 
tiden och inte förr än på 1960-talet kom de första egentliga ambulansutbildningarna på sju 
veckor. Väldigt mycket har hänt sedan dess och den vård som ambulanssjuksköterskan i 
dag ger är viktig och avancerad första del i vårdkedjan (Medicinsk Historiska Sällskapet 
Westmannia, 2016). 

Ambulanssjukvården i dag 
Ambulanssjukvård brukar många gånger benämnas som prehospital (pre – före). Med 
prehospital sjukvård menas enligt Ahl, Nyström och Jansson (2006) att det är den sjukvård 
som bedrivs utanför sjukhuset av sjukvårdspersonal. Denna vård kan ges på en olycksplats, 
hemma hos patienten eller i ambulansen. Orsakerna till prehospital vård kan vara 
olycksfall, smärta, infektion, akut medicinsk sjukdom eller sjukdomskänsla hos patient. 
Det som är specifikt i ambulanssjukvård kontra sjukhusvård enligt Almerud och Nordgren 
(2012) är att de varierande miljöer där ambulanssjuksköterskor bedömer, behandlar och 
vårdar patienter med sjukvårdsbehov skiljer mot sjukhusvården. Almerud och Nordgren 
(2012) skriver vidare att den personal som ingår i en ambulans består utav minst en 
sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare. Detta förstärks i föreskriften (SOSFS, 2009:10) 
utgiven av Socialstyrelsen där det står att en ambulans alltid skall bemannas med personal 
som har behörighet att administrera läkemedel enligt de föreskrifter Socialstyrelsen 
fastställt. I dagsläget skall det alltså finnas minst en legitimerad sjuksköterska i varje 
ambulans där läkemedel skall kunna ges. Dahlberg et al. (2003) belyser att utvecklingen 
inom ambulanssjukvården har förändrat verksamheten från en transporterande enhet till en 
betraktad viktig del i vårdkedjan. Dahlberg et al. (2003) menar att den prehospitala vården 
är ett komplext kunskapsfält där vårdare måste ha förmågan att integrera kunskap från 
både medicinska och vårdvetenskapliga fältet med praktisk erfarenhet. Vårdarnas utmaning 
är att kunna bedöma aktuell situation samt prioritera vårdhandlingar. Detta ställer höga 
krav på den kompetens som skall finnas hos en ambulansbesättning i dag menar Dahlberg 
et al (2003) och ger ambulanssjukvården ett stort ansvar som en första länk i vårdkedjan. 
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Ambulanssjukvårdens ansvar  
I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2009:10, 6 kap 2§) står det att: 
”Vårdgivaren ska ansvara för att hälso- och sjukvårdspersonalen inom ambulanssjukvården 
har den kompetens som krävs för att kunna ge prehospital akutsjukvård under ett 
ambulansuppdrag”. ”Vårdgivaren ska vidare ansvara för att en ambulans alltid är 
bemannad med hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att administrera 
läkemedel i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd” (SOSFS 2009:10, 
6 kap 2§). ”Vårdgivaren ska även ansvara för att den hälso- och sjukvårdspersonal som ska 
framföra en ambulans har den kompetens som krävs för att på ett säkert sätt kunna utföra 
ett ambulansuppdrag” (SOSFS 2009:10, 6 kap 3§).  ”Verksamhetschefen ska fastställa 
rutiner som säkerställer att hälso- och sjukvårdspersonalen inom ambulanssjukvården har 
den utbildning som krävs för att kunna ge prehospital akutsjukvård i eller utanför en 
ambulans med hjälp av den utrustning som avses” (SOSFS 2009:10 6 kap 4§). 

De sex kärnkompetenserna 
Förutom det som beskrivs i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska, så ska en legitimerad specialistsjuksköterska med inriktning mot 
ambulanssjukvård kunna arbeta på ett komplext sätt samt med ett holistiskt synsätt. I mötet 
ska patienten och även de anhörigas bästa vara fundamentet i omvårdnaden. Patienten och 
dess livsvärld ska under hela vårdmötet vägleda ambulanssjuksköterskan. Stor vikt ska 
utgå från patientens autonomi, rättigheter och värdighet. Information ska delges till 
patienten och de anhöriga på ett sätt som kan förstås. Ambulanssjuksköterskan måste 
sammantaget ta hänsyn till patientens tillstånd, patientens behov i praktiskt och socialt 
sammanhang, anhörigas kunskaper, oro samt de förväntningar från personer i omgivning 
och i vårdmiljön som ambulanssjuksköterskan har att infria. Fokusen ska alltid ligga i 
patientens bästa. 

Svensk sjuksköterskeförening (2010) har formulerarat en publikation där sex 
kärnkompetenser som skall genomsyra alla svenska sjuksköterskeutbildningar och 
specialistsjuksköterskeutbildningar finns med (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Dessa 
kompetenser innefattar att vården skall vara personcentrerad. Vården skall bedrivas 
evidensbaserat. Förbättringsarbete och kvalitetsutveckling skall alltid vara aktuella. 
Sjuksköterskan skall kunna samverka i team. Vården som bedrivs skall alltid vara 
patientsäker samt informatik skall vara en del av utvecklingen i vården. Dessa sex 
kompetenser är till stora delar sammankopplat till ambulanssjuksköterskeyrket och dess 
arbetsuppgifter. För att väl kunna utföra ett gott vårdarbete som ambulanssjuksköterska bör 
dessa sex kompetenser finnas medvetet i arbetet med patienter. Brister i kommunikationen 
med patienten kan dock göra ambulanssjuksköterskans vårdarbete svårare och göra att 
patientsäkerheten och informatiken till viss del kan missas (Wieslander et al, 2015). 

Ambulanssjuksköterskans kommunikationssvårigheter med patienten 
Vi ser i dag en kraftigt ökad immigration till Sverige på grund av exempelvis 
inbördeskriget i Syrien, oron och fattigdomen i Nordafrika, svårigheter för etniska romer i 
Rumänien och Bulgarien att livnära sig och immigration av andra folkgrupper som väljer 
att försöka skapa sig en bättre tillvaro i Sverige och andra länder i Västvärlden.  
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Cirka 80 000 nyanlända beräknas varje år söka sig till Sverige som asylsökande, på grund 
av arbete/studier, anhöriginvandring eller som EU migranter som har rättighet att vistas i 
Sverige under en begränsad tid. 17 000 personer från olika länder söker dessutom 
turistvisum varje år (Migrationsverket, 2016). 

Många av dessa nyanlända kan varken tala engelska eller svenska, och i kontakt med 
sjukvården så kommer kommunikationsproblem att uppstå som kommer ställa krav på 
ambulanssjuksköterskan att hantera. Det är vårdgivarens skyldighet att delge patienten 
information och att göra denne delaktig i sin vård (Socialstyrelsen, 2015). Wieslander et al 
(2015) påvisar att en bristande kommunikation och överföring av information medför 
risker för patienten inom sjukvården, och talar vårdgivare och patient inte samma språk så 
kan missförstånd lätt uppstå (Wieslander et al 2015). Holmberg och Fagerberg (2010) 
menar att, genom regelbunden kommunikation skapar ambulanssjuksköterskan trygghet i 
vårdmötet vilket bidrar till en säkrare vård. 

Prioriteringsgrad för olika ambulansuppdrag  
Det som styr hur brådskande ambulanssjuksköterskan tar sig till patienten är 
prioriteringsgraden. Socialstyrelsen (SOSFS 2009:10) skriver att prioriteringsgrad ett, 
innebär ett akut livshotande symtom eller olycksfall. Detta skall kvitteras av 
ambulansbesättningen och påbörjas inom nittio sekunder och ambulansbesättningen har 
möjlighet att påkalla fri väg med blåljus och siren. Prioritet två innebär ett akut men inte 
livshotande symtom hos patienten. Detta uppdrag skall genomföras även det inom nittio 
sekunder men det kräver sällan påkallande av fri väg. Prioritet tre innefattar övriga uppdrag 
med vård - eller övervakningsbehov där rimlig väntetid inte bedöms påverka en patients 
tillstånd (SOSFS 2009:10 5kap 2§).  
 
När en person som inte är inneliggande på sjukhus får ett vårdbehov och behöver en 
ambulans så ringer patienten eller de närstående till en larmcentral. Det är sedan denna 
larmcentral som gör en bedömning av vilken prioritering ambulansuppdraget skall ha. Till 
sin hjälp för prioritering har larm-operatören ett beslutsstödsystem, Medicinskt index. 
Prioriteringen utgår alltid från den hjälpsökandes symtom. Indexet har används sedan 
1997, som bedömningsunderlag vid ca 10 miljoner ambulansärenden. Det medicinska 
indexet har även möjlighet att anpassas till regionala riktlinjer som de olika 
ambulansorganisationerna arbetar efter. Flertalet landsting kräver idag att prioriteringen 
ska anpassas till deras olika vårdkedjor som finns för till exempel stroke, hjärtinfarkt och 
trauma (SOS-alarm, 2016). När sedan ambulanssjuksköterskan är framme hos patienten 
görs en bedömning av tillståndet genom att undersöka via symtom, anamnes, 
vitalpatametrar, vad patienten berättar och ambulanssjuksköterskans egen erfarenhet. Till 
sin hjälp har ambulanssjuksköterskan behandlingsriktlinjer att följa som baseras på ett stort 
antal olika tillstånd som patienten kan uppvisa och rekommendationer av behandling på 
grundval av detta. Efter denna bedömning tas beslut om lämplig åtgärdsplan för 
behandling. I detta beslut ligger det även att då bestämma vilken prioriteringsgrad som 
skall ligga till grund för själva intransporten av patienten till sjukhus, som mycket väl kan 
bli både högre och lägre än vid själva ut larmningen. Ofta kan prioriteringsgraden sänkas 
på grund av den behandling ambulanssjuksköterskan kan ge patienten på plats innan 
avtransport (Socialstyrelsen, 2009) Hjälte et al (2007) beskriver att i en tredjedel av alla 
fall som bedöms av ambulanssjuksköterskan så prioriteras patientens vårdnivå ner jämfört 
med utlarmningsnivån. 
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 I många delar av landet så är ambulanssjuksköterskor ålagda att enligt RETTS-triage 
bedöma och prioritera vårdnivån (Region Skåne 2016, Stockholms Läns Landsting 2015 
Västra Götalandsregionen 2016).  
 
Ordet triage kommer av franskans ord för sortera, trier (Nationalencyklopedin, 2016). Ek, 
Edström, Toutin & Svedlund (2013) beskriver att RETTS-triage står för Rapid Emergency 
Triage and Treatment System som är ett systematiskt samt standardiserat beslutsystem som 
avser att snabbt identifiera patienter med stort vårdbehov. Prehospitalt används detta 
beslutstöd då vitala parametrar samlas in. Andningsfrekvens, syrgassaturation (spo2), 
hjärtfrekvens, blodtryck, kroppstemperatur samt vakenhetsgrad (RLS) övervakas och 
kontinuerligt utvärderas under intransporten till vårdenhet av patienten. Tillsammans med 
dessa vitalparametrar finns en lista över symtom, kallad ESS (Emergency Signs and 
Symtoms). Tillsammans med vitalparametrar, ESS och ambulanssjuksköterskans 
bedömning uppstår en färgkod RÖD, ORANGE, GUL, GRÖN som för varje färg står till 
grund för patientens allvarlighetsgrad i sin sjukdom, samt uppsatta tidsramar till 
läkarundersökning och behandling (Ek, Edström, Toutin & Svedlund, 2013). 
 

Ambulanssjuksköterskans risker i sin vårdmiljö under utryckning 
Den prehospitala miljön är unik inom hälso och sjukvården och bjuder på många 
utmaningar för att se till att erbjuda en högkvalitativ och säker vård i akuta situationer. 
Första vårdkontakt för en patient med akut behov av vård är ofta prehospitalt med 
ambulanspersonal (Lundälv, 2005). Enligt Hjälte et. al (2005) uppvisar patienten ofta stort 
förtroende för ambulanspersonalen. I en pressad situation kan patienten känna lättad och 
tacksamhet då ambulans anländer. Samtidigt som ambulans anländer överlämnar sig 
patienten i ambulanssjuksköterskans händer och ett lugn verkar uppstå vid första 
ögonkontakten med ambulanspersonalen. Tällberg och Lundin (2008) beskriver att 
intentionen för ambulanspersonal alltid är att så fort som möjligt komma fram till den 
nödställde för att ge god och adekvat vård genom att behandla och stabilisera patienten 
under transport till mottagande sjukhus.  

Men i motsats till ovanstående kan patienter eller anhöriga även rikta ilska och frustration 
över ambulanspersonalen om de befinner sig i en stressad situation. Även 
ambulanssjuksköterskan kan uppleva denna stress i jobbiga situationer (Aasa & 
Wiitavaara, 2009; Donnelly & Siebert, 2009; Sterud et al., 2011). Författarna menar vidare 
att ett flertal studier visar att ambulanspersonal är en utsatt yrkesgrupp och risken att 
utsättas för stress är mycket stor. En koppling kan ses mellan stress och posttraumatiskt 
stressyndrom (PTSD), samt användning av alkohol och droger, vidare utgör stress en stor 
risk för både att, patienten kan felbehandlas eller felbedömas och ambulanssjuksköterskors 
hälsa påverkas negativt av denna stress.  

Riksrevisionsverket (2012) påpekar att det i dag tar längre tid innan ambulansen är på plats 
än för några år sedan och att antalet ambulanstransporter stadigt ökat de senaste åren. Allt 
detta gör att möjligheten att snabbt få assistans av annan ambulans vid behov minskar och 
detta gör ambulanssjuksköterskan än mer utsatt för negativ stress som kan begränsa de 
vårdhandlingar som borde genomföras.  
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Socialstyrelsen (2015) vill snarare öka upptaget tiden för ambulanssjukvården genom att 
centralisera trauma sjukvården till färre och större enheter och det kommer ytterligare öka 
belastningen på ambulansverksamheten som får längre sträckor att transportera trauma 
patienter från glesbygd och mindre orter till dessa traumacentra. Allt detta gör varje enskild 
ambulanssjuksköterska utlämnad att inte kunna få assistans i lika hög grad som tidigare 
som ger en negativ stress i ambulanssjuksköterskans arbetsmiljö.  

Internationellt sett är ambulanssjuksköterskearbetet ett riskfyllt arbete i flertalet avseenden. 
Det finns en ökande mängd evidens på att, en ambulans under prio 1 uppdrag är en svår 
arbetsmiljö att arbeta i, med faror både för personal och för patienter (Brice et al., 2012; 
Slattery & Silver, 2009). Att arbeta i ett litet vårdutrymme under rörelse, ofta ensam, ofta 
med psykiskt instabila människor, ofta med människor som tagit olika droger och kan vara 
aggressiva ger en väldigt specifik arbetsmiljö med hög riskfaktor.  

Risken att bli utsatt för hot och våld som ambulanspersonal är en faktor som tyvärr ökar. 
Samhällsklimatet har blivit hårdare, ambulanspersonal som tidigare varit en ganska fredad 
grupp är nu ofta utsatta för hotfulla och våldsamma situationer i sin vardag vilket ett flertal 
studier visar (Jonsson, Segesten, & Mattson, 2003; Petzäll, Tällberg, Lundin & Suserud, 
2010; Suserud, Blomquist & Johansson, 2002). Många av de prio 1 larm som ambulansen 
larmas till inkluderar droger, social misär, psykisk instabilitet och våldshandlingar vilket 
ger ambulanssjuksköterskan en riskfylld miljö att hantera vid dessa tillfällen.  

Hot och våld är ett arbetsmiljöproblem som påverkar ambulanspersonalens förutsättningar 
att ge behandling och god adekvat vård, genom att ambulanspersonal då känner sig otrygga 
(Hovberg & Wigenius, 2013).  I en studie av Hovberg och Wigenius (2013) uppgav ett 
Flertal (59 %) av informanterna ibland svårigheter med att bedriva och ge adekvat vård till 
en hotfull eller våldsam patient. Resultatet av detta ger att det blir en sämre kontroll av 
patientens parametrar såsom, puls, blodtryck, andningsfrekvens, saturation, p-glucos, 
temperaturmätning och EKG-tagning. Även den medicinska behandlingen blir i stor 
utsträckning lidande om ambulanssjuksköterskan känner sig hotad eller har utsatts för våld. 
Samma studie visade också att den vanligaste platsen där våldshändelser sker är inne i 
ambulansen. Ofta befinner sig ambulanssjuksköterskan ensam i sjukhytten med patienten, 
nära patienten och det är svårt att i det trånga utrymmet, snabbt ta sig därifrån om det 
skulle hända. Bigham et al (2012) menar i en litteraturstudie, att den prehospitala vården är 
ett område med högre risk för patienten att drabbas av vårdskador pga. den utmanande 
miljön vården bedrivs i men att relativt lite har beskrivits i detta ämne. 

Även trafiken, där en hel del vårdarbete utförs av ambulanssjuksköterskor under pågående 
transport är en riskfylld vårdmiljö. Albertsson och Bylund (2009) skriver att flera 
skadehändelser skett i trafiken och mellan åren 2003 och 2008 omkom fyra personer i 
totalt 110 olyckor med ambulanser inblandade i Sverige. I dessa olyckor är det några 
omständigheter som framträder mer tydligt, som att många av olyckorna inträffat under 
prio 1 uppdrag, många olyckor sker i korsningar, oftast i tättbebyggt område, på torra 
vägar utan halka och i dagsljus.  

I Slattery och Silver (2009) studie beskrevs tre huvudfaktorer för vad som är riskabelt för 
sjuksköterskan under ambulanstransport av patient: Den ökade risken alla prio 1 uppdrag 
innebär i form av ökad fart, att inte stanna i korsning för rött ljus, att ambulanspersonal 
antar att medtrafikanter har sett fordonet.  
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Designen av ambulansen kan göra att säkerhetsfaror uppstår i form av last som ej är 
säkrad, vassa hörn, säten som är vända åt fel håll, utrustning sjuksköterskorna inte når utan 
att bälta av sig och den ökade risken att skada sig som sjuksköterskan utsätter sig för, när 
de vårdar den svårt sjuka eller skadade patienten i ett fordon i rörelse beroende på att de 
bältat av sig under vårdarbetet. HLR under pågående transport är omöjligt att utföra bältad 
utan mekaniska hjärtkompressioner. Sjuksköterskorna har händerna upptagna utan 
möjlighet att ta emot sig, balansen blir lidande i ett fordon som rullar och sjuksköterskorna 
saknar huvudskydd (Slattery & Silver (2009). Becker et al. (2003) konstaterar att bältade 
passagerare i ambulans i händelse av en olycka hade 3,77 gånger lägre risk att förolyckas 
och 6,49 gånger lägre risk för att skadas svårt jämfört med obältade passagerare. Personer 
som färdades i vårdutrymmet och inte använde bilbälte utgjorde 52 procent, och de som 
använde bilbälte 20 procent, av antalet förolyckade i ambulansolyckor.  Det betyder att de 
flesta (72 %) som förolyckades i ambulanser färdades i vårdutrymmet (Becker et al., 
2003). 

Albertsson och Bylund (2009) menar att det är viktigt att arbeta förebyggande för att göra 
allt för att förhindra att människor skadas eller dödas i trafiken med ambulanser inblandade 
under prio 1 uppdrag. De menar att i detta arbete ligger att se till att 
ambulanssjuksköterskor har en adekvat utbildning och tillskansar sig de kunskaper och 
färdigheter som är nödvändiga för att framföra sitt fordon vid dessa uppdrag, trafiksäkert.  

Det har visat sig i flera studier att tidsvinsten är marginell vid utryckningskörning jämfört 
med lugnare transporter och att det är endast vid få tillstånd där dessa 
utryckningskörningar har någon klinisk relevans (Hunt et al., 1995; Brown et al., 2000). 
Lawrence (1994) visar i en studie att mindre än fem procent av alla ambulansutryckningar 
omfattar akut livshotande svårt skadade och sjuka patienter som behöver en snabb 
intransport till sjukhus. Den insikten behöver komma nya utryckningsförare tillgodo för att 
på så sätt påverka hur fordonet framförs och skapa tankar av att vinsten med en hög 
hastighet inte är så stor. 

Men Albertsson och Bylund (2009)  menar även att riskmedvetenheten och attityden till 
sin egen roll i vårdandet under prio 1 uppdrag bör uppmärksammas. Vårdandet under prio 
1 uppdrag är riskfyllt och ställer stora krav på ambulanssjuksköterskors kunskap och 
medvetenhet att använda sitt omdöme och den säkerhetsutrustning som finns för både sig 
själv och patienten. Flera studier visar att riskerna är högre att skadas eller dödas vid en 
olycka, i vårdutrymmet i ambulansen jämfört med förarutrymmet beroende på att fler 
färdas obältade i vårdutrymmet. De bilbälten som finns, används inte i så stor utsträckning 
i vårdutrymmet och i synnerhet inte vid situationer där patienten är mycket svårt skadad 
(Larmon et al. 1993, Becker 2003). I Patientsäkerhetslagen (2010:659, 3kap 1§) står det 
”Att vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till 
att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) respektive tandvårdslagen 
(1985:125) upprätthålls”. Det står vidare (2010:659 3 kap 2 §) att: ”Vårdgivaren ska vidta 
de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador”. Detta 
innefattar även att vårdgivaren skall se till att patienten kommer så säkert som möjligt till 
sjukhus med minsta möjliga risk för att skadas under transporten. Författarna till denna 
studie menar att genom att synliggöra ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda 
under dessa riskfyllda prio 1 uppdrag hoppas denna studie även kunna belysa patientens 
säkerhet under dessa uppdrag. 
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Problemformulering 
Ambulanssjuksköterskor står inför en rad olika risker i den första kontakten med patienter 
som söker vård. I vissa fall är det bråttom att nå patienten, då patientens liv kan vara 
beroende av snabb vård för att överleva. Vid livshotande symtom eller olycksfall hos 
patienter kör ambulansbesättning till angiven adress på så kallade prio 1 larm. Det kan 
även vara så att patienten är i behov av att snabbt komma till sjukhus på grund av sitt 
sjukdomstillstånd. Att arbeta i ett litet vårdutrymme under rörelse, ofta ensam, ofta med 
psykiskt instabila patienter, ofta med patienter som tagit olika droger och kan vara 
aggressiva ger en väldigt specifik arbetsmiljö med hög riskfaktor. 
Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienten under dessa förhållanden är ett 
ämne som det lite studerat kring. Därför behöver ambulanssjuksköterskors upplevelser och 
erfarenheter synliggöras vid vårdandet under dessa prio 1 uppdrag.  

SYFTE 

Syftet var att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda i ambulans under 
prio 1 uppdrag. 

METOD 

Ansats 
Författarna valde att genomföra en kvalitativ, deskriptiv intervjustudie med 
semistrukturerade intervjuer, för att få svar på syftet. En deskriptiv ansats har använts då 
det var informanternas upplevelser av fenomenet som eftersträvades. Dahlberg et al. 
(2003) beskriver att livsvärlden är ett grundantagande inom den fenomenologiska filosofin. 
Med livsvärld menar Dahlberg den vardagliga värld som människan lever och verkar i och 
som är oreflekterad, dvs. att den är tagen för given. Målet med denna studie var att 
beskriva ett fenomens innebörd och mening, fenomenets essens, kärna. Med essens menas 
den form av fenomenet vari det inte finns någon variation. Skulle någon del plockas bort, 
upphör fenomenet att vara just det fenomenet. De olika meningar som människor 
tillskriver fenomenet blir en variant av essensen, essensbeskrivning. Essensbeskrivningen 
ska vara omedelbart igenkännlig, samt utvecklande och berikande av vår kunskap om 
livsvärlden (Dahlberg et al, 2003). Författarna lägger sina egna tidigare erfarenheter åt 
sidan för att förutsättningslöst beskriva och tolka fenomenet utifrån olika människors 
erfarenheter.  

Design 
En kvalitativ ansats med semistrukturerad intervju, beskriver och förklarar det som 
framträder och på̊ vilket sätt det framträder. Syftet är att få kunskap om olika 
uppfattningar. I semistrukturerade intervjuer genomförs intervjun med en friare struktur än 
vid en strukturerad intervju. Ämnesområden och teman är förutbestämda och under 
intervjun bestäms ordning och sättet frågorna ställs på̊ (Forsberg & Wengström, 2013). Om 
någon vill veta hur människan uppfattar sin omvärld menar Kvale och Brinkman (2009) att 
människors känslor och upplevelser framkommer genom att föra samtal. I en 
forskningsintervju lyssnar forskaren till den intervjuades erfarenheter av ämnet som 
belyses.  
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Forskaren får höra hur den intervjuades beskriver sina erfarenheter med egna ord. Med den 
kvalitativa intervjun ska vi förstå världen ur ambulanssjuksköterskans livsvärld och i denna 
studies fall, ambulanssjuksköterskors upplevelse av att vårda patient i ambulans under prio 
1 uppdrag. 

Urval 
Författarna gjorde ett strategiskt urval med inklusionskriterieriet, ambulanssjuksköterskor 
som varit aktiva i tjänst i två år eller flera. Detta ansågs vara tillräckligt för att ha skapat sig 
en erfarenhet och referenser till att kunna belysa upplevelser av att vårda i ambulans under 
prio 1 uppdrag. Båda könen skulle representeras för att spegla eventuella könsbundna 
olikheter av dessa upplevelser, och variationen mellan åldrar föredrogs till att vara stor för 
att fånga olika erfarenheter. Det förekom informanter från olika arbetsplatser inom ett 
ambulansområde i västra Sverige.  

Datainsamling 
Verksamhetschef för en ambulansorganisation i Västra Sverige kontaktades och frågades 
muntligt kring tillstånd om genomförande av intervjuer på ambulansstationer i 
organisationen.  Ett positivt svar gavs för deltagande. Verksamhetschefen och berörda 
enhetschefer skickades ett informationsbrev och samtyckesformulär för signering (bilaga 
1). Därefter kom författarna till arbetet, att be enhetscheferna, att vid morgonmöte och 
arbetsplatsträffar informera om studien och att vid intresse av deltagande kontakta 
författarna via mail. I den ordning mailen når författarna togs kontakt med informanten om 
uppställda kriterier för studien uppfyllts. Deltagaren fick då välja att delta i studien och 
tillhandahölls ett informationsformulär samt samtyckesbrev (bilaga 2). Syftet var att uppnå 
sex till åtta intervjuer för att uppnå en bredd som skulle svara för studiens syfte. Möte 
bokades på respektive ambulansstation där sedan intervjun genomfördes i lämpligt 
utrymme, efter eller före deltagarens ordinarie arbetspass, för att minimera störningar. En 
semistrukturerad intervju guide följdes (bilaga 3). Intervjun som tog ta cirka 40 minuter 
spelades in med en bandspelare som sedan transkriberades av forskarna till skriven text. 
Lundman, och Hällgren Graneheim (2014) menar att det är viktigt att intervjuaren 
uppmuntrar deltagaren att ge uttryck för sina upplevelser, utan att för den skull påverka 
deltagaren. 

Transkriberingsförfarandet innebär att intervjun skrivs ner i sin helhet och så noggrant som 
möjligt. Kvale (1991) beskriver ett test där bandade intervjuer gav ett flertal olika skriftliga 
versioner. Det råd Kvale (1991) ger för att undvika denna felkälla är att forskarna skriver 
ut sina intervjuer själva och att en tekniskt bra bandspelare används och så skedde i denna 
studie. Intervjuerna skedde på respondentens egen arbetsplats eftersom det föll sig mest 
naturligt och praktiskt. 

Dataanalys 
Författarna har valt att bearbeta data genom struktur och analys för att slutligen 
sammanställa resultatet i en beskrivning. Dahlberg (1997) beskriver att data bearbetning 
innebär att data analyseras och struktureras, för att slutligen sammanställas i en 
resultatbeskrivning i någon form. Författarna valde att redovisa resultatet genom en 
kvalitativ analys med manifest innehållsanalys. Med manifest innehåll menar Polit och 
Beck (2012), den innehållsanalys som direkt beskrivs i texten av intervjuerna.  
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Polit och Beck (2012) menar att syftet med en dataanalys är att organisera, strukturera och 
få fram meningen från den data författarna har samlat.  

Efter att alla intervjuer transkriberats ordagrant följde den första fasen av 
databearbetningen, bekantgörandefasen som innebar att författarna läste igenom de 
transkriberande intervjuerna som helhet ett antal gånger för att skapa sig förståelse för 
dem. Efter det plockades 123 meningsbärande enheter med avseende på likheter och 
skillnader som i sin tur kondenserades och kodades. Genom en kod sätts en etikett på 
meningsenheten. Koden ska ta hänsyn till budskapet i meningsenheten och det hjälper 
forskaren att se sina data på nytt sätt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2014). Kodning 
görs för att materialet ska bli mer överskådligt och hanterbart för vidare analys (Jacobsson, 
2011). Meningsenhet eller meningsbärande enheter är ett begrepp som används inom 
kvalitativa studier. Det menas med begreppet, att det är de ord eller meningar ur texten 
som hör ihop och svarar mot syftet (Jakobsson, 2011). Meningsenheten skall vara en 
bärande del av texten. Meningsenheten bör vara lagom stor, för stora enheter kan vara 
svåra att jobba med då de kan rymma flera betydelser och viss delar av innehållet kan 
tappas. För små meningsenheter å andra sidan kan få till följd att resultatet blir splittrat 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2014). Genom att arbeta med skillnader och likheter 
uppstår mönster var ur skilda kvalitativa kategorier framträder, som sedan som ett resultat 
kommer beskrivas med avseende på uppfattningar. Detta skedde i enlighet med vad 
Dahlgren och Fallsberg (1991) och Kvale och Brinkmann (2009) har beskrivit om hur 
informanternas yttranden dras samman till kortare meningar, meningsbärande enheter, där 
huvud innebörden av uttalandena bevaras.  De kondenserade och kodade meningsbärande 
enheter sorterades och kondenserandes åter igen ner till 13 underkategorier för att få fram 
kategorier som författarna såg som en överskådlig helhet över materialet. 
Underkategorierna kategoriserades ytterligare ett par gånger och till slut framkom fyra 
kategorier. Vid kondensering kortas meningsenheterna ner för att göra texten mera 
lätthanterlig, detta ska ske utan att det centrala innehållet försvinner. Den kondenserade 
meningsenheten ska fortfarande ge läsaren samma budskap som den ursprungliga 
meningsenheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2014).  

Exempel på hur de meningsbärande enheterna, kondenserade enheterna och koder kom 
fram ur analysen av texten framgår i tabell 1.  

Tabell 1. Exempel på meningsbärande enheter, kondenserade enheter och koder. 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
text 

Kod Underkategori Kategori 

 

Och det som var 
specifikt är att det är 
mycket att göra 
under transport man 
känner en viss 
otrygghet i detta att 
man jobbar i 
ambulansen utan att 
vara fastspänd med 

 

Sköterskan 
känner sig 
otrygg på grund 
av hög fart och 
av att inte vara 
fastspänd 

 

Otrygghet  

 

Otrygghet på 
grund av den egna 
säkerheten. 

 

Att känna sig 
otrygg 
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Koderna har relation till textens helhet och ska inte avvika från uppsatsens syfte (Lundman 
& Hällgren Graneheim, 2014). Samtidigt har koderna användas som ett redskap för den 
fortsatta analysen genom att sätta in det i kategorier. I studien fall har koderna sedan i 
analysen, resulterat i ett antal kategorier och underkategorier Analysen kom att präglas av 
de frågor som ställts till texten om vad som säjs, hur det säjs och om vad innebörden är. 
Resultatet kom att presenterats i löpandet text med representativa citat för att levandegöra 
och förstärka texten där kategorierna med de olika upplevelserna förhoppningsvis utgör en 
grund för reflektion. Siffrorna efter citaten anger från vilken informant respektive citat 
hämtats ifrån.  

Forskningsetiska övervägande 
Författarna beaktade Medicinska forskningsrådets (Vetenskapsrådet, 2003) fyra etiska 
utgångspunkter som utgörs av respekt för person, godhetsprincipen, principen att inte 
skada, samt rättviseprincipen. Deltagarna informerades både muntligt och skriftligt om 
syftet med intervjun samt den förväntade nyttan av studien. I enlighet med 
samtyckeskravet kom de även att informeras om frivilligheten i studien, samt att de när 
som helst kunde avbryta sitt deltagande. Konfidentialitetskrav och nyttjandekrav kom att 
följas vilket innebar att deltagarnas data, inte under några omständigheter kom att 
användas i något annat ändamål än det som avsågs med studiens syfte samt att 
informanterna var avidentifierade. Materialet planeras att förstöras så snart som möjligt, i 
detta fall då arbetet var examinerat och godkänt (Vetenskapsrådet, 2003). Redovisning sker 
skriftligt i denna rapport samt under våren 2016 genom examinering vid Sophiahemmets 
högskola.  

 

säkerhetsbälten. 
Hastigheten är hög. 
Och det är en 
obehaglig känsla för 
säkerhetens skull 

 

Det som skiljer prio 
ett uppdrag är att 
man ökar tempot lite, 
man snäpper upp sig 
och tycker egentligen 
att det är lite roligare. 
Det känns lite som 
att det är det här vi är 
här för 

 

Sköterskan ökar 
tempot, snäpper 
upp sig, tycker 
det är lite 
roligare 

 

Stimulans 
av 
uppdraget 

 

Tillfredställelse av 
den akuta 
situationen 

 

Att få 
tillfredställelse 
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RESULTAT 

Sex män och två kvinnor med spridning av ålder mellan 26 år och 48 år, som var 
verksamma på fyra olika ambulansstationer, i en ambulansorganisation i Västra Sverige 
ingick i studien. Antalet verksamma år som ambulanssjuksköterskorna hade arbetat, 
varierade mellan två och sex år. Vid analys av intervjumaterialet framkom fyra kategorier: 
att känna otrygghet, att känna trygghet, att känna tillfredställelse, och att känna sig 
begränsad. 

Att känna otrygghet 
Under kategori, att känna sig otrygg så framkom underkategorierna enligt tabell 2. 

 
Tabell 2. Kategori, att känna otrygghet med underkategorier. 
Kategori Underkategori 
Att känna otrygghet Otrygghet på grund av körsätt 

Otrygghet på grund av brister i den egna 
säkerheten 

Otrygghet på grund av stress och höga 
förväntningar 

 
Den otrygghet som upplevdes av Ambulanssjuksköterskan i ambulans under prio 1 
uppdrag härrörde främst på kollegans körsätt, brister i den egna säkerheten, stress och höga 
förväntningar. 
 
Otrygghet på grund av körsätt 
 
En påtaglig otrygghetsfaktor var kollegornas körsätt något som påverkade trygghet 
negativt. Det framkom att den rullande ambulansen under prio 1 uppdrag är ett väldigt 
speciellt vårdutrymme med speciella faktorer på grund av att sjuksköterskan är i rörelse 
under själva vårdarbetet som påverkar den egna tryggheten. Tryggheten var väldigt 
beroende på hur den egna kollegan framförde fordonet under vård arbetet. Körsättet var ett 
av de mest frekventerade svaren som framkom, som var en otrygghetsfaktor. 
 

”Ibland kan man uppleva att föraren kör så att man känner sig osäker. Saker jag 
inte kan påverka. Man blir störd i vårdandet utav detta” (7) 
 
”Och sen att det blev HLR på det och man ville till sjukhus väldigt snabbt men det 
känns varken tryggt när det går fort och så är det trångt och krångligt och 
återigen det här gungandet.” (2) 

 
Den körstil som kollegan använder är en faktor som påverkar känslan av trygghet för 
ambulanssjuksköterskan i vårdandet under prio 1 uppdrag.  
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Känslan av att inte ha kontroll på vad som händer i trafiken, känslan av att vårdutrymmet 
rör på sig, känslan av att inte kunna veta när kollegan är tvungen att snabbt bromsa ner 
fordonet och känslan av utsatthet när bilbältet ej används är det som framkommit mest som 
osäkerhetsfaktorer på grund av körsättet. Det upplevdes att det kunde störa vårdarbetet om 
det blev ett prio 1 uppdrag där kollegan kört med en vad som beskrivs av informanterna, 
som en ”ryckig” körstil.  
 
 
Otrygghet på grund av brister i den egna säkerheten 
 
Att ambulanssjuksköterskan känner sig otrygg på grund av brister i den egna säkerheten 
under prio 1 uppdrag berodde främst på svårigheter att behålla bilbältet på under 
vårdarbetet i den rullande ambulansen där sjuksköterskan har uppmärksammat risken att 
skadats i vid en eventuell kollision eller avkörning men för att underlätta sitt eget 
vårdarbete ignorerat denna risk. Risker i den egna säkerheten tas med hänsyn till patienten. 
Även otrygghet på grund av risken att utsättas för våldsamma patienter i ett litet begränsat 
vårdutrymme är något som kan skapa otrygghet. Det upplevdes en utsatthet i kontakten 
med dessa patienter. Strategier för hur sjuksköterskan skulle kunna komma bort från 
patienten om en sådan situation uppstod utarbetades mentalt. Tankar på flyktväg om det 
skulle behövas fanns närvarande i vården av dessa patienter. 
 

”Och det som var specifikt är att det är mycket att göra under transport man 
känner en viss otrygghet i detta att man jobbar i ambulansen utan att vara 
fastspänd med säkerhetsbälten. Hastigheten är hög. Och det är en obehaglig 
känsla för säkerhetens skull.” (7) 
 

”Fokus var under den resan inte min egen säkerhet utan patientens. Min säkerhet 
kom i andra hand under vårdtillfället. Sen var vi två som arbetade med patienten 
och ingen av oss tror jag tänkte på vår säkerhet.” (5) 

 
Otrygghet på grund av stress och höga förväntningar 
 
Stress och höga förväntningar, både från patienten och anhöriga och sig själv är även det 
faktorer som skapar otrygghet för ambulanssjuksköterskan i vårdandet under prio 1 
uppdrag. Att inte veta vad som väntar, väl framme på plats, dåligt med information under 
framkörningen, att inte alltid veta vilken behandling patienten behöver och hur 
olycksplatsen ser ut skapar stress och otrygghet under dessa uppdrag. Larm om barn som 
är svårt sjuka eller skadade upplevdes som extra stressande. Patientens akuta tillstånd 
skapar även det anspänning hos ambulanssjuksköterskan under dessa uppdrag. Det upplevs 
att det är mer bråttom med dessa prio 1 uppdrag och detta skapar stress. Många 
arbetsuppgifter skall klaras av på kort tid för att få kontroll på situationen vilket blir 
stressande för ambulanssjuksköterskan. En upplevelse av att inte hinna med har 
framkommit ett flertal gånger. 
 

”Det som är under prio 1 är att det är mycket som ska göras under kort tid man 
kan känna att man inte hinner med och göra det man vill och ska göra under en 
transport då patienten mår dåligt.” (8) 
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”Hinder kanske var föräldrar som var mycket nervösa och gapa och grät och 
skrek. Svårt att intervjua dem om hur det var innan med patienten.  Vi fick 
patienten direkt i armen och förväntades göra något som de sa. Det kändes tufft 
att bara få barnet med dålig andning i händerna och göra underverk utan 
egentligen veta vad som var fel eller varför.” (6) 

Att känna trygghet 
Under kategorin, att känna trygghet, framkom tre underkategorier enligt tabell 3. 
 
Tabell 3. Kategori, att känna trygghet med underkategorier. 
Kategori Underkategori 
Att känna trygghet Trygghet med sin kollega 

Trygghet med tydliga 
behandlingsriktlinjer 

Trygghet genom yrkeserfarenhet  

 
Trygghetsskapande faktorer som påverkade ambulanssjuksköterskans upplevelse av att 
vårda under prio 1 uppdrag var främst, trygghet med sin yrkeskollega, trygghet i att ha 
tydliga behandlingsriktlinjer, att känna sig säker i sin arbetsmiljö i sjukhytten och något 
som framkom väldigt tydligt var tryggheten som kom med erfarenhet. 
 
Trygghet med sin kollega 
 
Tryggheten med sin egen arbetskollega visade sig vara väldigt betydelsefull och framkom i 
många utav de svar vi fick från informanterna. Trygghetens skapades av att känna sin 
kollega för att få förtroende. Det är en trygghetsskapande faktor att sjuksköterskan litar på 
och känner sin kollegas förmågor både i samarbetet med patienten och i förmågan att 
framföra fordonet under dessa prio 1 uppdrag. Det skapar trygghet att ha en bra kollega för 
att ihop kunna lägga upp en handlingsplan, att bolla åtgärder med och att ligga på samma 
nivå som. Ambulanssjuksköterskan som många gånger är ensam i vårdarbetet med sin 
kollega, som inte alltid är sjuksköterska upplever även trygghet med att vid mer akuta 
tillstånd hos patienten även kunna få assistans i sjukhytten av en kollega i vårdandet under 
prio 1 uppdraget in till sjukhus. Detta upplevdes underlätta vårdarbetet att få den hjälpen, 
att kunna dela upp arbetsuppgifter och att ha någon att bolla åtgärder med. Även att 
kollegan upplevs köra mjukt är viktigt för att känna sig tryggare under vårdarbetet vid prio 
1 uppdrag i ambulansen framkom. 
 
 

”På vägen fram så försökte vi tänka ut hur vi skulle göra på platsen, alltså vem 
gör vad, och vad ska vi fokusera på. Jag vet att vi då tänkte och diskuterade att vi 
lastar barnet och åker in fort som möjligt.” (6) 
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”Nåt som spelar roll är ju beroende vem man jobbar med. Nu jobbade jag med en 
van sköterska också och just det där att vi såg båda två att hon var dålig, vi 
behövde liksom inte prata om det utan när vi kom in, min kollega såg också direkt 
och bara vände direkt och hämtade båren och förstod lika snabbt liksom att nu 
behöver vi komma in ganska så fort här. Det är ju då när samspelet fungera 
jobbet är som roligast när man har det samspelet med den man jobbar med. Det 
är viktigt, att man inte behöver börja förklara eller diskutera liksom, man behöver 
inte ens säja till att du behöver rappa på lite grann nu utan man vet det liksom, 
det sköter sig ändå.” (4) 

 
Även upplevelsen av den egna säkerheten och tryggheten i sjukhytten påverkades av vilken 
kollega sjuksköterskan jobbade med, framkom tydligt. 
 

”Ja, vi litade nog på att föraren inte skulle köra ihjäl oss.” (5) 
 
Trygghet med tydliga behandlingsriktlinjer 

Att arbetet kan struktureras efter tydliga riktlinjer och behandlingsmetoder skapar trygghet 
och stöd för ambulanssjuksköterskan i vårdarbetet under prio 1 uppdrag visade det sig. 
Behandlingsriktlinjer, strukturerat omhändertagande genom olika minnes algoritmer från 
sin utbildning där sjuksköterskan i bokstavsordning går igenom åtgärder, såsom LABCDE, 
OPQRST, SAMPLE (NAEMT, 2011) och algoritmer för hjärtstopp. Alla sådana riktlinjer 
och algoritmer är en stor trygghetsfaktor i ambulanssjuksköterskans omhändertagande 
under prio 1 uppdrag. Även upplevs patienterna under prio 1 uppdragen uppvisa tydligare 
symtom än vid prio 2 och prio 3 uppdrag och därför upplevs det lättare att utgå ifrån 
behandlingsriktlinjerna vid dessa uppdrag. 

”Våra behandlingsriktlinjer hjälper oss att behandla och administrera läkemedel. 
Prio 1 uppdrag är ofta en sida i behandlingsriktlinjerna och där står det vad man 
ska göra om man inte vet. Det är ett stöd och en trygghet i fall man kommer av 
sig av någon anledning.” (2) 

”Ofta är det klarare symtom på ett prio ett uppdrag och man vet vad man ska 
göra.” (5) 

Trygghet genom yrkeserfarenhet 

Upplevelsen av stress minskar under dessa uppdrag med yrkeserfarenhet visade det sig. 
Sjuksköterskan anpassar sitt arbetstempo efter uppdraget utan att för den skull uppleva en 
högre stress om det behövs. Har sjuksköterskan hanterat liknande situationer och patienter 
tidigare under ett flertal gånger så skapar detta en trygghet i vetskapen i att bemästra detta 
uppdrag. Sjuksköterskan litar mycket till sin kliniska blick som upplevs komma av 
erfarenhet. 

”Jag känner ingen större stress för att det är en prio 1 eller prio2 man har jobbat 
en hel del år inom yrket så jag känner mig trygg i arbetet.” (5) 
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”Man ser bara med ögat att patienten är dålig.” (7) 

Att känna tillfredställelse 
Kategorin, att känna tillfredställelse gavs två underkategorier enligt tabell 4. 
 
Tabell 4. Kategori, att känna tillfredsställelse med underkategorier. 
Kategori Underkategori 
Att känna tillfredställelse  Tillfredställelse av den akuta situationen 

Tillfredställelse över den egna vårdmiljön 

 
Det framkom tydligt i intervjuerna med informanterna att vårdandet under prio 1 uppdrag 
ändå gav sjuksköterskan tillfredställelse i många fall. Både i den egna yrkeskompetensen 
och med den vårdmiljö sjuksköterskan hade att arbeta i. 

Tillfredställelse av den akuta situationen 

Många av informanterna upplevde stimulans av att sättas på prov och få arbeta med det 
som tränats på, att ha kontroll över situationen och att uppdraget ställer högre krav. 
Informanterna upplevde det som att de blev mer fokuserade under dessa uppdrag. 
Fokuseringen innebar även att informanterna kunde skärma bort mindre viktiga detaljer i 
den akuta situationen som upplevdes positivt. Under uppdraget upplevdes att dessa prio 1 
uppdrag beskrivits av informanter ”var lite roligare” och även upplevdes det att efter 
uppdraget varit genomfört, så fick sjuksköterskan tillfredställelse av att ha hanterat den 
akuta situationen på ett bra sätt och att insatta åtgärder givit ett positivt resultat hos 
patienten. 
 

”Det som skiljer prio 1 uppdrag är att man ökar tempot lite, man snäpper upp sig 
och tycker egentligen att det är lite roligare. Det känns lite som att det är det här 
vi är här för.” (3) 

”Man behöver inte alltid svara på frågor som patienten kommer med om den är 
väldigt sjuk eller man behöver inte prata barn och barnbarn utan man kan 
koncentrera sig på vården.” (3) 

 
 

Tillfredställelse över den egna vårdmiljön 

Analysen av studien gav både tillfredställelse och frustration över den egna vårdmiljön. 
Den tillfredställelse som upplevdes var tillfredställelse med utrymmet som sådant, mycket i 
jämförelse över hur det varit tidigare i äldre typer av ambulanser. Det har gjorts 
förbättringsåtgärder som i många fall upplevdes som positiva. Det fanns även en 
tillfredställelse över att vara ensam med patienten och därigenom skapa en god 
patientrelation. 
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”I ambulansen så blir man ju, man har ju det rummet man har och man har sig 
själv. Sitter kollegan i fram så är det ju bara jag och patienten. Och då får man ju 
tänka till lite.” (8) 
 
 
”Vi har ju fått nya bilar nu och dom är ju betydligt bättre att vårda i än dom vi 
hade förut. För i dom nådde man ju ingenting, eller jag nådde inte i alla fall. Man 
fick ju knäppa loss sig varenda gång man skulle ha någonting och det går ju inte 
ropa till den som kör att stanna varje gång man ska göra nåt utan då knäpper 
man loss sig och hämtar, men dom bilarna man har nu, man når ju inte allt men 
man når ju det som man oftast behöver ha. Det är en bättre vårdarmiljö.” (2) 

Att känna sig begränsad 
Kategorin, att känna sig begränsad gavs fyra underkategorier enligt tabell 5. 
 
Tabell 5. Kategori, att känna sig begränsad med underkategorier. 

Kategori Underkategori 

Att känna sig begränsad  Begränsning på grund av den egna 
säkerheten 

Begränsning i det egna vårdutrymmet 

Begränsning på grund av stress 

Begränsning på grund av språksvårigheter 

 
Studien gav likväl som tillfredställelse även begränsningar i den egna vårdmiljön under 
prio 1 uppdrag.  
 
Begränsningar på grund av den egna säkerheten 
 
Den främsta begränsningen att utföra vårdhandlingar under prio 1 uppdrag upplevdes vara 
prioritering av den egna säkerheten i den rullande ambulansen kontra att bälta loss sig för 
att utföra vissa vårdhandlingar på patienten och nå viss utrustning. Det kunde bli så att 
sjuksköterskan helt enkelt valde bort vissa åtgärder som annars skulle gjorts om hen varit i 
ett stillastående sjukrum.  
 

”Det är ju ett litet dilemma för vi ska ju ha bältet på oss och det går ju inte när 
man ska ner till foten och sätta en nål. Och stanna när du har en dålig patient 
som du inte vet hur dålig den är. Och när du vet att du har en timma och 
fyrtiofem minuter dåligt väglag in till sjukhuset så vill man rulla.” (3) 
 
”Och då kanske man skippar det för man vågar inte knäppa loss sig, eller vill inte 
knäppa loss sig. Det blir ju en avvägning när man prioriterar sin egen säkerhet i 
stället.” (1) 
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Det blir ett val av strategi som ambulanssjuksköterskan ställs inför, att utföra 
vårdhandlingar inför transporten eller att utföra dem under transporten som inte alltid 
upplevdes som lätt. Detta strategival baserades på hur ambulanssjuksköterskan uppfattade 
patientens tillstånd och tiden in till sjukhuset från skadetillfället eller sjukdomstillfället. 
Det visade sig att ju längre bort från sjukhuset patienten befann sig, ju mer vårdåtgärder 
gjordes under färd vid dessa akuta prio 1 uppdrag för att spara tid. 
 

”Vi står kvar utanför huset, vi känner att det är bättre att få allting under kontroll 
här då och vi vill ju smärtlindra henne och så där. Och gör man det så känns det 
ju som att då går det ju rätt så fort att få i ordning patienten liksom.” (4) 
 

”Det blir ett hinder att göra vissa vårdhandlingar och speciellt då om det behövs 
att man ska komma till sjukhus väldigt snabbt och man tycker det inte finns tid 
att stanna i 10 minuter en kvart för att göra nån liten åtgärd och då kanske man 
prioriterar väck det och så väljer att fortsätta i stället.” (1) 

Begränsningar i det egna vårdutrymmet 

Informanternas upplevelse av begränsningar av att utföra vårdhandlingar i det egna 
vårdutrymmet under prio 1 uppdrag förutom den egna säkerheten, handlade mestadels om 
upplevelsen av att det var trångt och att det kunde vara bullrigt. Det blev svårigheter att 
utföra vissa moment på grund av det begränsade utrymme vården utfördes i och det blev 
svårigheter att auskultera vissa ljud framförallt med stetoskopet som upplevdes 
begränsande i vårdandet av patienten. 

”Det är ju som det här med hur man ska sitta när man sätter nål eller, det är ju 
inte som på sjukhuset, du kan höja armen, du kan sätta på lampan så att den 
lyser precis på venen när du ska sätta, det blir annorlunda.” (3) 
 
”Det som är försvårande det är ju att auskultera lungorna, flera gånger om man 
säjer, om han verkligen har inga andningsljud på ena sidan eller inte det är 
försvårande. Motorljud och sånt, biljud om man säjer, siren och sånt. Det är ju 
försvårande. Att man kanske inte riktigt kan höra.” (2) 

 

 

Begränsningar på grund av stress 

Att inte hinna göra vissa vårdåtgärder var återkommande av hur ambulanssjuksköterskan 
upplevde det var att vårda under prio 1 larm. Det upplevdes som stressigt att inte veta hur 
dålig patienten egentligen var och i vissa fall upplevde informanterna att inte vissa moment 
som kanske borde gjorts, hanns med eller var tvungna att prioriteras bort på grund av 
patienten symtom. Detta berodde då oftast på att ambulanssjuksköterskan prioriterade en 
snabb intransport i stället för dessa vårdåtgärder eller att hen kände att hen var ensam och 
att det hade behövts vara fler vårdare som hjälpts åt med patienten för att göra dessa 
vårdåtgärder. Ambulanssjuksköterskan kände sig utsatt på grund av sin ensamhet med 
patienten under dessa uppdrag och detta upplevdes som stressande. 
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”Det som är under prio 1 är att det är mycket som ska göras under kort tid man 
kan känna att man inte hinner med och göra det man vill och ska göra under en 
transport då patienten mår dåligt.” (6) 
 
”Hinder är att man kan vara stressad och har man inte dragit assistans så har 
man bara två händer. Man kan känna sig ganska utlämnad.” (7) 

 
 
Begränsningar på grund av språksvårigheter 
 
Ambulanssjuksköterskan vill ju bilda sig en uppfattning om patientens tillstånd genom 
både vitala parametrar och en anamnes från patienten eller en närstående. Att inte kunna få 
denna anamnes på grund av att patienten inte talar svenska eller något annat språk som 
ambulanssjuksköterskan behärskar upplevdes som begränsande av vårdhandlingar under 
dessa prio 1 uppdrag. 
 

”Det var ju språket. Han pratade ju varken engelska eller svenska. Han tittade ju 
på mej och jag förstod ju att han hörde mej och så men det gick ju inte att få nån 
liksom uppfattning om hur ont han hade, vi förstod ju att han hade jätteont då. 
Smärtskattning gick ju inte liksom.” (3) 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Design/metodval 

Valet att göra en kvalitativ analysmetod stämde bra med studiens syfte vilket var att belysa 
ambulanssjuksköterskors upplevelse av att vårda i ambulans under prio 1 uppdrag. 
Eftersom studiens avser att belysa upplevelser och erfarenheter passade den kvalitativa 
intervjun in bäst där samtalet gett författarna beskrivningar och tolkningar om upplevelser 
att vårda under prio 1 i ambulans. Med en kvalitativ intervjumetod beskrev informanterna 
bäst sin personliga och innersta upplevelse och känsla. På grund av ett personligt möte 
under intervjutillfället så kunde informanterna lättare utrycka dessa känslor. 
Livsvärldsperspektivet som Dahlberg (2003) beskriver användes under intervjuerna för att 
få fram den subjektiva upplevelsen.  

Författarna valde att använda sig av en deskriptiv ansats för att fånga informanternas 
upplevelser av det valt fenomen. Under innehållsanalysen fanns en manifest tolkning av 
intervjusvaren. Detta för att fånga helheten av informanternas upplevelse av vården i 
ambulans under prio 1. Med manifest menas med det som faktiskt sägs direkt (Polit & 
Beck, 2012). 

Urval 

Då studiens syfte var att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelse av att vårda patient i 
ambulans under prio 1 uppdrag, valde författarna en strategisk urvalsmetod efter de 
inklusionskriterier som satts upp.  
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Polit och Beck (2012) beskriver en strategisk urvalsmetod som ett urval där informationen 
blir rikare eftersom metoden innebär att få variationer på ålder, kön, och erfarenheter av 
ämnet. Lundman, och Hällgren Graneheim (2014) menar, genom att strategiskt välja 
informanter ökar möjligheten att få området belyst utifrån olika erfarenheter. Författarna 
valde ut de informanter som svarade i kronologisk ordning, efterhand vilja att delta kom 
författarna till kännedom. Det var en förhoppning att få spridning i ålder, erfarenhet, kön 
och placeringsort med detta urvalsförfarande men författarna visste egentligen inte efter 
den datainsamling som genomfördes om så skulle ske, eftersom författarna kontaktade 
informanter allt eftersom önskan att delta delgivits författarna. Utan att författarna behövde 
frångå den kronologiska ordning som svaren kom in, så föll informanterna in i de av 
studien uppställda kriterierna slumpmässigt utan inverkan av författarna. Hade inte denna 
spridning skett slumpmässigt så hade författarna gått in och styrt urvalet till att uppnå 
uppställda inklusionskriterier enligt en strategisk urvalsmetod. 

Det framkom många likheter i mellan informanternas svar i upplevelserna av att vårda i 
ambulans under prio 1. Därför ansågs det osannolikt att resultatet hade skiljt sig om urvalet 
hade vart fler eller färre eftersom svaren liknade varandra efter ett antal intervjuer. I en 
studie av kvalitativ ansats anser Kvale och Brinkman (2009) att det inte finns några regler 
gällande antalet informanter. Studien genomfördes på olika ambulansstationer i Västra 
Sverige där arbetsmiljön inte skiljer sig avsevärt. Det skulle vara intressant att genomföra 
intervjuer i ämnet där bilarna och arbetsförhållandena ser annorlunda ut, till exempel 
någon storstad som Göteborg eller Stockholm. 

Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Författarna till studien har diskuterat de faktorer som påverkat studiens utformning och 
resultat. Med tillförlitlighet under hela studiens gång har ingenting hittats på, utan 
resultatet till studien har speglat det som informanterna upplevt och berättat under 
intervjuerna. Datainsamling har skett och beskrivits på ett tydligt sätt. Urvalet av 
informanter är beskrivet med demografisk data redovisat. Analysprocessen är beskriven i 
studien. Likheter och skillnader som kategoriserades gjordes flertalet gånger under 
analysprocessen. Resultatet i studien är överensstämmande med det syfte som angivits 
samt val av kontext, informanter, datainsamling och meningsbärande enheter. 

Läsarens ställningstagande till studiens tillförlitlighet tolkas efter studiens belysande av 
kontext, urvalsprocedur, undersökningsgrupp och analysprocess. Överförbarheten lämnas 
till läsarens tolkning. De åtta intervjuade ambulanssjuksköterskor behöver inte vara 
representativt för övriga landets ambulanssjuksköterskor. En utförlig och noggrann 
presentation av resultat tillsammans med styrkande citat stärker överförbarhet till andra 
studier (Polit & Beck, 2012). 

Genomförande/Datainsamling 

Brister fanns i intervjutekniken på grund av dålig intervjuteknik. Det var svårt att få ett flyt 
i intervjuerna och ibland svarade respondenten på frågor som skulle till att komma senare i 
frågeformuläret, därför saknades flytet. Ett fåtal gånger fick författarna hjälpa 
respondenten till att komma tillbaka till ämnet och på så sätt omedvetet leda för mycket, 
vilket författarna upplevde som ibland för styrande. Intervjuerna gjordes av bägge 
författarna, fast enskilt.  
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Detta ledde till att informanterna fick olika följdfrågor som kan ha spelat roll i tolkningen 
av resultatet. Dock ser författarna detta även som en styrka då de kan skildra en större 
helhet i tolkningarna. Författarna har en del förförståelse inom ambulanssjukvård vilket 
ledde till styrningar i sak. Dock inte i upplevelse då författarna var noga med att lägga sina 
uppfattningar om ämnet åt sidan för att öppet och fritt tolka informanternas upplevelser. På 
grund av författarnas tidigare förkunskap kan ha resulterat i att beskrivningarna från 
informanterna blev ytliga och inte så ingående om författarna hade varit helt ovetande om 
en ambulanssjuksköterskas vårdutrymme eller arbetssätt. 

Intervjuerna som genomfördes spelades in och transkriberades ordagrant. Styrkan i att ha 
inspelningarna var att det kunde urskiljas vissa latenta delar i resultatet i efterhand. Till 
exempel så kunde man lyssna efter skratt, pauser eller förtydligande beskrivningar som 
tolkades mellan raderna av resultatet. Dessa försökte författarna ordagrant skriva med i 
transkriberingen.  

Resultatdiskussion 
Författarnas intention har i denna studie varit att belysa och synliggöra den specifika miljö 
ambulanssjuksköterskor har att hantera under prio 1 uppdrag i ambulansen och att lyfta 
fram upplevelser och erfarenheter vid dessa larm för att på så sätt förstå vilka specifika 
problem hen står inför och därigenom kanske kunna bidra till förbättringsåtgärder i 
vårdandet under dessa uppdrag. Resultatet diskuteras utifrån fyra kategorier: att känna sig 
otrygg, att känna sig trygg, att känna tillfredställelse, och att känna sig begränsad. Det är 
ambulanssjuksköterskans perspektiv som varit i fokus, och de berättelser som ligger till 
grund för studiens resultat ger reflektioner och kommer diskuteras nedan. 

Att känna sig otrygg 

Den otrygghet som upplevdes av Ambulanssjuksköterskan i ambulans under prio 1 
uppdrag härrörde efter analysen främst på kollegans körsätt, brister i den egna säkerheten, 
stress och höga förväntningar. 
 
En stor del av den vård som bedrivs av ambulanssjuksköterskan under prio 1 uppdrag, 
bedrivs i ambulansen under pågående transport. Studiens resultat över vad som orsakar 
otrygghet i vårdandet under dessa uppdrag var till stor del relaterade till själva transporten 
och att sjuksköterskan befinner sig i rörelse, i många fall i hög fart, med långa 
transportsträckor och tät trafik. Albertsson och Bylund beskriver (2009) att flera 
skadehändelser sker i trafiken och mellan åren 2003 och 2008 omkom fyra personer i totalt 
110 olyckor med ambulanser inblandade i Sverige. Denna utsatthet för höga risker 
utmynnar i en otrygghetskänsla hos ambulanssjuksköterskan påvisar denna studie. 

Kollegors körsätt och erfarenhet av att framföra ambulansen under dessa uppdrag var en 
tydlig markör om ambulanssjuksköterskan skulle känna sig trygg eller otrygg i vårdandet 
av patienten under dessa prio 1 uppdrag. En erfaren kollega med ett mjukt körsätt ger 
ambulanssjuksköterskan i vårdarbetet under transporten ett förtroende om säkerhet och 
skapar en lugnare vårdmiljö i vårdutrymmet under dessa prio 1 uppdrag som upplevdes 
positivt. Om kollegan som framförde fordonet däremot, som beskrivits av informanterna 
”kört ryckigt, mycket gas och broms” och varit oerfaren upplevdes detta störa vårdandet av 
patienten och skapa otrygghet under uppdraget.  
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I detta exempel kan man härleda till att ambulanssjuksköterskor ska kunna samverka i 
team vilket är en av de sex kärnkompetenser som Svensk Sjuksköterskeförening (2010) 
benämner och teamkänslan är beroende av förtroendet som kan skapas i besättningen av 
ambulansen. Studien visar på, att det är viktigt för att skapa en trygg miljö under dessa prio 
1 uppdrag för ambulanssjuksköterskan i sjukhytten, att satsa på utbildning i framförandet 
av ambulanserna speciellt till den ambulanspersonal som är nya i yrket.  

Säkerhetstänkandet hos ambulanssjuksköterskan bak i sjukhytten under prio 1 uppdrag 
med patienten behöver lyftas upp för att minska risker och minska otrygghet under 
transporten. Här fann studiens resultat en stor otrygghetsfaktor i den miljö vården bedrivs i 
och den egna säkerheten. Resultatet gav många svar på att ambulanssjuksköterskan 
åsidosätter sin egen säkerhet för att kunna lättare utföra vårdhandlingar med patienten 
under dessa uppdrag och att det gav utryck för en otrygghet i sin egen vårdmiljö. Den 
största riskfaktorn resultatet gav, var att inte använda säkerhetsbälte bak i sjukhytten under 
transporten men även risken att utsättas för våldsamma patienter kändes som en 
osäkerhetsfaktor för den egna säkerheten under dessa uppdrag. 

Flera studier visar att riskerna är högre att skadas eller dödas vid en olycka, i vårdutrymmet 
i ambulansen jämfört med förarutrymmet beroende på att fler färdas obältade i 
vårdutrymmet. De bilbälten som finns, används inte i så stor utsträckning i vårdutrymmet 
och i synnerhet inte vid situationer där patienten är mycket svårt skadad (Larmon et al., 
1993; Becker, 2003). Sjuksköterskan känner många gånger till denna risk men med tanke 
på att underlätta att utföra vård under själva transporten, eller att hen väljer att prioritera ett 
snabbt lastande i ambulansen framför att utföra vårdhandlingar innan avtransport så 
åsidosätts säkerhetsbältet bak i sjukhytten vilket skapar otrygghet under dessa prio 1 
uppdrag. Slutsatsen av detta är, att det är viktigt att i samband med förarutbildningar för 
ambulanspersonal skapa en medvetenhet om säkerhetsaspekterna i trafiken och försöka 
påverka de metoder sjuksköterskan använder i vårdandet av patienten, kanske kan mer 
vårdhandlingar göras innan avtransport, så att man kan minimera riskerna när väl själva 
transporten startar. 

Risken att bli utsatt för hot och våld som ambulanspersonal är en faktor som skapar 
otrygghet. Många av de prio 1 larm som ambulansen larmas till inkluderar droger, social 
misär, psykisk instabilitet och våldshandlingar. Ambulanspersonal är ofta utsatta för 
hotfulla och våldsamma situationer i sin vardag vilket ett flertal studier visar (Jonsson, 
Segesten, & Mattson, 2003; Petzäll, Tällberg, Lundin & Suserud, 2010; Suserud, 
Blomquist & Johansson, 2002). Denna utsatthet skapar otrygghet vid dessa 
patientkontakter och ambulanssjuksköterskorna i denna studie beskriver att de tänker på 
strategier för att komma undan ifall sådana handlingar skulle uppstå. Den främsta strategin 
som framkom var att ha en flyktväg klar i fall något skulle hända, ”man vill ha ryggen fri” 
som en informant beskriver det. Ambulanssjuksköterskan ska dessutom arbeta 
personcentrerat, evidensbaserat och patientsäkert genom hela vårdtillfället enligt Svensk 
Sjuksköterskeförening (2010)  men eftersom det visat sig att det ibland blir svårigheter 
med att bedriva och ge adekvat vård till en hotfull eller våldsam patient (Hovberg & 
Wigenius, 2013) så blir det inte alltid varken personcentrerat, evidensbaserat eller speciellt 
patientsäkert om ambulanssjuksköterskan först och främst tänker på sin egen säkerhet och 
kanske undviker vårdhandlingar som annars borde gjorts. 
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Alla dessa studier om ambulanssjuksköterskans risker att utsättas för hot och våld och den 
oro det medför måste tas på största allvar som ett arbetsmiljöproblem att försöka hantera så 
bra som möjligt. Utbildning i konflikthantering och självförsvar vid sådana händelser 
borde vara självklart att arbetsgivaren ser till att ge all sin personal innan anställning inom 
ambulanssjukvården. Att sjuksköterskan kan få assistans av polis till misstänkta 
larmadresser och i värsta fall ställa sig på brytpunkt tills polisen avvärjt misstanke om hot 
borde vara en självklar strategi för att minimera risker. Larmcentralen bör redan vid 
utlarmningen om sådan misstanke finns meddela ambulanspersonalen och se till att polis 
finns med från början men det är svårt att alltid i förväg veta vad som väntar på 
hämtplatsen eller hur en hotfull situation kan uppstå i mötet med många olika typer av 
patienter. Genom denna studie hoppas författarna öka medvetenheten om dessa problem 
och förbättra säkerhetstänkandet i ambulanssjuksköterskans arbetsmiljö.  

Att ambulanssjuksköterskan utsätts för stress och höga förväntningar från både patienten, 
anhöriga och sig själv ligger i naturen av ett prio 1 uppdrag. Prio 1 innebär att patientens 
tillstånd är sådant att mycket hänger på de åtgärder och beslut som 
ambulanssjuksköterskan tvingas göra. Alla vill se ett positivt resultat av den behandling 
som ges trots att inte alltid förutsättningarna är de bästa för att så ska ske. Studien visar att 
detta leder till otrygghet hos ambulanssjuksköterskan under dessa prio 1 uppdrag. Det 
beskrivs att förväntningarna är höga på att ambulanssjuksköterskan ska göra något med 
patienten för att förbättra läget och det är inte alltid tydligt vad som är orsaken till 
problemen eller vilken åtgärd som skall sättas in för att det ska bli bättre vilket skapar 
stress och otrygghet hos ambulanssjuksköterskan. Återigen har arbetsgivarna inom 
ambulanssjukvården ett stort ansvar att motverka denna stress. Genom att kunna erbjuda 
avlastningssamtal eller debriefing med personal som utsatts för jobbiga och svåra 
händelser så motverkas risker för post traumatisk stress disorder (PTSD) syndrom och 
genom skapandet av arbetsscheman som ger ambulanssjuksköterskorna möjlighet till 
återhämtning mellan arbetspassen så ökas också möjligheten att få behålla sin personal 
längre och få färre sjukdagar på grund av den ohälsa som negativ stress medför. 

Att känna sig trygg 

Trygghetsskapande faktorer som påverkade ambulanssjuksköterskans upplevelse av att 
vårda under prio 1 uppdrag var vid analysen främst, trygghet med sin yrkeskollega, 
trygghet i att ha tydliga behandlingsriktlinjer och något som framkom väldigt tydligt var 
tryggheten som kom med erfarenhet.  
 
Den trygghet som den egna arbetskollegan gav visade sig vara väldigt betydelsefull vid 
analysen av studien och framkom i många utav de svar vi fick från informanterna. Det var 
viktigt att känna sin kollega för att få förtroende och när förtroende uppstod så kunde 
ambulansbesättningen delge varandra tankar både ifråga om patientens behandling och 
också de egna känslorna inför uppdraget som upplevdes som viktigt. Även förtroende av 
sin kollegas förmågor i både vårdandet av patienten och framförandet av ambulansen 
behövde skapas genom att lära känna varandra. Det skapades också trygghet om 
ambulanssjuksköterskan fick assistans av en annan kollega under vårdarbetet i sjukhytten 
under intransporten. Det upplevdes lättare att hinna med vårdmoment som skulle utföras 
och sjuksköterskan fick en kollega att bolla tankar och behandlingsalternativ med. Den 
slutsats som dras av detta resultat är att mindre personalgrupper är att föredra för att 
ambulanssjuksköterskorna ska ha möjlighet att lära känna varandra och skapa detta 
förtroende. En alltför stor personalomsättning skapar mindre trygghet och där har 
arbetsgivarna inom ambulanssjukvården en utmaning i att skapa en sådan arbetsmiljö som 
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gör att personalen trivs, mår bra och vill stanna länge i organisationen. Även att 
utbildningsnivån på den egna personalen är så hög som möjligt minskar den utsatthet en 
ensam ambulanssjuksköterska kan utsättas för. Sjuksköterskan vill ha en kollega att ta 
hjälp av i beslut, stöd och praktiskt handhavande med patienten för att uppleva trygghet. 
Återigen en arbetsgivarfråga att se till att kompetensnivån hos båda i 
ambulansbesättningen är så hög som möjligt och att kontinuerligt arbeta med 
förbättringsarbete, kvalitetsutveckling samt informatik enligt Svensk 
Sjuksköterskeförening (2010). 
 
Att det finns ett beslutsstöd i form av behandlingsriktlinjer, utarbetade algoritmer och 
standardiserade handlingsplaner skapar trygghet visade det sig. Dessa behandlingsriktlinjer 
och handlingsplaner ligger sedan till grund för de vårdåtgärder och den behandling som 
ambulanssjuksköterskan kommer utföra på patienten som skall vara evidensbaserad och 
patientsäker. Behandlingsriktlinjerna arbetas fram från en nationell arbetsgrupp SLAS 
(Sveriges medicinskt ledningsansvariga ambulansläkare i samverkan) och dessa uppdateras 
kontinuerligt regionalt samt nationellt. Syftet med dessa är att de ska finnas till som ett stöd 
och hjälp vid omhändertagande och medicinsk behandling. Strukturen för anamnestagning, 
undersökning och behandling är utarbetat efter Advanced Medical Life Support (AMLS) 
vilket är ett amerikanskt koncept. Alla prehospitala sjuksköterskor utför vård efter 
delegationer och riktlinjer (Medicinska Riktlinjer för ambulanssjukvården i SLL, 2012). 
Suserud (2005) skriver att ambulanssjuksköterskan behöver en bred kunskapsbas och 
skicklighet att möta och hantera patienter i alla möjliga miljöer. När 
ambulanssjuksköterskan möter patienter i deras eget hem eller på en olycksplats måste hen 
samla information och vara öppen för all information om och från patienten för att låta 
personcentrerad vård vara medvetet i arbetet med patienter. Det är helt annorlunda att ta 
hand om patienter i patientens hem eller på olycksplats än det högteknologiska vårdrum 
som exempelvis en intensivvårdsavdelning innebär, där sjuksköterskan har en back-upp 
från läkare och andra sjuksköterskor och därför är det viktigt att ha bra utarbetade riktlinjer 
att strukturera omhändertagandet av patienten efter. Den slutsats som dras av resultatet, är 
att det är viktigt att ha riktlinjer att arbeta efter, det är också viktigt att få träna på dessa 
riktlinjer och att de är tydliga och lätta att följa när det handlar om vården under prio 1 
uppdrag som upplevs stressiga i många fall. Det är som Suserud skriver (2005) viktigt att 
notera att endast 10 – 20 % av ambulansuppdragen involverar livshotande symtom med 
akut påverkan på vitala funktioner, och ibland går det månader mellan sådana uppdrag att 
hantera för sjuksköterskan.  Träning och tydliga riktlinjer när det väl händer blir då oerhört 
värdefulla och trygghetsskapande. 
 
Det fanns en upplevelse i resultatet, av att sjuksköterskan upplevde sig tryggare med ökad 
yrkeserfarenhet, sjuksköterskan hade tränat upp sin kliniska blick vilket gjorde att hen 
snabbare kom till bedömning av patienten, och lättare förstod när det behövdes snabbas på. 
Yrkeserfarenheten skapade också ett lugn i att sjuksköterskan tagit hand om samma typ av 
patienter tidigare och på så sätt tidigare praktiserat de moment som patienten åtgärdades 
med. Upplevelse av mindre stress inför larmet och mindre stress hos patienten visade sig 
komma mycket av den yrkeserfarenhet sjuksköterskan lagt på sig. Detta visar återigen, 
vikten av att ambulansorganisationerna ser till att behålla sin personal under längre tid. En 
bra arbetsmiljö som får ambulanssjuksköterskor att trivas och jobba kvar ökar chansen till 
lugnare omhändertaganden av patienten. 
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Att få tillfredställelse 

Det framkom tydligt i intervjuerna med informanterna att vårdandet under prio 1 uppdrag 
ändå gav sjuksköterskan tillfredställelse i många fall. Både i den egna yrkeskompetensen 
och med den vårdmiljö sjuksköterskan hade att arbeta i. 

När författarna till studien sökte på tillfredställelse hos ambulanspersonal var det väldigt få 
träffar på just detta. De flesta studier i ämnet handlade mestadels om otillfredsställelse, 
utbrändhet, PTSD och de negativa aspekterna av ambulanssjuksköterskans arbete. 
Författarna hittade ett arbete av Aasa (2005) som stödjer denna studies resultat om 
tillfredställelse i den egna yrkeskompetensen. Där hade både manliga och kvinnliga 
ambulansanställda rapporterat att de hade kontroll över vad de skulle göra och hur de 
skulle göra, och att de tyckte att de fick tillfredställelse av att jobbet krävde både 
skicklighet och kreativitet. Social support på jobbet visade sig motverka stress på jobbet 
och fungerade som en skyddande buffert mot hälsoproblem och att man hade supportande 
kollegor och kom väl överens med både chefer och arbetskollegor gjorde att man fick en 
positiv känsla i arbetsgruppen. Den slutsats som dras av upplevelsen av tillfredställelse 
över att hantera prio 1 uppdraget är att detta är en del i arbetet som ger mycket tillbaka. 
Sjuksköterskan känner att hen kan göra skillnad och att det ger motivation i arbetet som 
ändå är positiv. Sedan gäller det att tidigt fånga upp signaler om arbetsrelaterade problem, 
både fysiska och psykologiska där många studier visar på stora påfrestningar för 
ambulanssjuksköterskan (Aasa & Wiitavaara, 2009; Donnelly & Siebert, 2009; Sterud et 
al., 2011). 

Tillfredställelse över den vårdmiljö som ett prio1 uppdrag i ambulansens sjukhytt innebär 
handlade enligt resultatet främst på att sjuksköterskan kunde skapa en personlig relation 
med patienten i det trånga utrymmet och exklusiviteten att bara kunna fokusera på en 
patient i vårdandet under transporten och att sjuksköterskan uppfattade att det egna 
vårdutrymmet utvecklats i en positiv riktning arbetsmiljömässigt mestadels i jämförelse 
över hur det varit tidigare. 

Att känna sig begränsad 

Likväl som tillfredställelse över den egna vårdmiljön så fann studien också begränsningar. 
Det som tydligaste kom fram var begränsningar på grund av den egna säkerheten, 
begränsning i det egna vårdutrymmet, begränsning på grund av stress och begränsning på 
grund av språksvårigheter. 

Den egna säkerheten skapade begränsningar enligt studiens resultat främst av att 
ambulanssjuksköterskan hade svårigheter med åtkomst till patienten vid vissa vårdåtgärder 
under transporten då hen var bältad. Ibland åsidosatte ambulanssjuksköterskan sin egen 
säkerhet till förmån för att kunna utföra dessa åtgärder under transporten eller också så 
valdes vissa vårdåtgärder bort till förmån för den egna säkerheten. Det ligger ett stort 
ansvar hos arbetsgivaren i ambulansorganisationerna att både skapa ett sådant 
vårdutrymme så att ambulanssjuksköterskan ges åtkomst till patienten med utrusning 
gripbar utan att behöva bälta loss sig och ge en adekvat körutbildning där dessa risker lyfts 
upp och poängteras. Det kanske även är så att ambulanspersonalen får tänka om och utföra 
en större andel vårdåtgärder innan avtransport. Det är trots allt den egna säkerheten och det 
egna livet de riskerar annars i välviljan att spara tid för patienten. 
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Andra begränsningar om att utföra vårdhandlingar under transport handlade främst om en 
bullrig miljö bak i sjukhytten speciellt under prio 1 uppdrag med sirenen påslagen. Det var 
svårt att ta vissa parametrar där det gällde att lyssna på patienten, främst auskultation av 
lungorna och lyssnande efter andningsljud och den trånga miljön som sjukhytten i 
ambulansen utgör gjorde vissa moment svåra, exempelvis att sätta PVK på patienten. 
Eftersom det fanns en tillfredställelse i att förbättringsåtgärder hade gjorts i den egna 
vårdmiljön i sjukhytten på ambulansen i studieresultatet, tror författarna till studien att 
problemet är uppmärksammat i ambulansorganisationerna och att det jobbas mot en så 
optimal vårdmiljö som möjligt i framtagandet av nya ambulanser. Förändringar tar tid och 
det är viktigt att involvera den kliniskt arbetande personalen i förbättringsarbetet för att få 
delaktighet och acceptans för den arbetsmiljö som är ambulanssjuksköterskans.  

Stress var en begränsande faktor för sjuksköterskan att utföra vårdåtgärder under prio 1 
uppdrag visade resultatet. Sjuksköterskorna upplevde att vissa vårdåtgärder inte hanns med 
och upplevde det stressande att ensamma ha hand om svårt skadade och sjuka patienter. 
Det var inte alltid vissa saker utfördes för att prioriteten blev kanske en helt annan. 
Exempelvis, en PVK sattes inte för att sjuksköterskan var upptagen med att se till att inte 
patienten kräktes ner hela sig själv och ambulansen. Den avvägningen upplevdes 
stressande och upplevelsen var ibland att i stället för att utföra vissa vårdåtgärder på plats 
hos patienten, i stället lasta patienten snabbt i ambulansen för sjuksköterskan inte visste hur 
dålig patienten egentligen var. Som resultatet visar så upplevde sjuksköterskan en lugnare 
vårdmiljö om hen fick assistans bak i sjukhytten under intransporten till sjukhus. I denna 
resultatdiskussion har stressfaktorer tidigare tagits upp som otrygghetsfaktorer och att det 
begränsar sjuksköterskan att utföra vårdhandlingar är naturligtvis inte bra, alla 
stressfaktorer behöver reduceras till ett minimum.  

Begränsning att utföra vårdhandlingar på grund av att patienten inte kan kommunicera på 
varken svenska eller annat språk som ambulanssjuksköterskan talar är ett problem som 
resultatet visar i denna studie. Det upplevdes som att det var lätt att missförstånd uppstod, 
att det var svårt att tolka anamnesen och att detta kunde påverka den vård som gavs under 
prio 1 transporten in till sjukhus. Detta kommer att bli ett ökande problem tror författarna 
med den ökande invandringen av flyktingar, större rörlighet av EU migranter och en 
ökande turism till Sverige som skett senaste åren. Ambulanssjuksköterskor kommer allt 
oftare att träffa patienter där de får svårigheter att kommunicera på grund av olika språk. 
Att få tolkhjälp i den akuta situationen är inte alltid lätt och författarna har inget svar på 
hur detta problem kan lösas förutom att sjuksköterskan får använda sitt kliniska kunnande 
till att lösa situationen på bästa sätt med andra hjälpmedel än att tala samma språk. På 
något sätt så har författarna ett stort förtroende för dessa ambulanssjuksköterskors kunskap 
och förmåga att anpassa sig och lösa situationer så bra som möjligt. 

Slutsats 
Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda i ambulans under prio 1 uppdrag är en 
viktig faktor att ta i beaktning. Det är i huvudsak där vården med patienter bedrivs och att 
skapa förutsättningar i den miljön skapar förutsättningar att bäst bedriva god och adekvat 
vård för patienter i nödställda situationer. Studien påvisade behov av trygghet hos 
ambulanssjuksköterskor i form av utbildning i körteknik, konflikthantering, 
stressbearbetning och träning på de moment i yrket som utförs sällan men ändå ofta skapar 
stress.  
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Denna studie visade att stress har olika inverkan på ambulanssjuksköterskan. I vissa fall 
upplevdes det belastande med denna stress då en kritisk patient kräver vård. I andra fall 
tycktes det att stressen skapar motivation och skärpa vid akuta uppdrag med kritiska 
patienter. Den egna säkerheten sätts ofta åt sidan för patientens bättre vårdande. Miljön för 
en ambulanssjuksköterska kan i vissa fall vara en begränsning i den egna upplevda 
säkerheten.  

Klinisk tillämpbarhet 
Ambulanssjukvårdarens egna upplevelser av att vårda under prio 1 uppdrag är en viktig del 
i utvecklingsarbetet av ambulanssjukvården. Att skapa förutsättningar för 
ambulanssjukvårdarna i att bedriva en god och adekvat vård bör ligga prioriterat i 
utvecklingen. Att vårda patienter som bedöms som kritiska är en stressfaktor för 
ambulanssjuksköterskorna som vårdar under prio 1 uppdrag och att öka medvetenheten om 
deras upplevelser och att arbeta med att minska denna stress främjar kvalitetsutvecklingen 
inom ambulanssjukvården. Attityden att arbeta så säkert som möjligt i sin egen vårdmiljö 
behöver förbättras genom ökad information av de faror som överträdande av 
hastighetsbegränsning och att inte använda sitt bilbälte i vårdutrymmet innebär. Det ligger 
ett stort ansvar hos tillverkarna av ambulanser att optimera vårdutrymmet för att 
ambulanssjuksköterskan skall kunna arbeta säkert under transport. Författarna kunde 
glädjande nog se att det fanns en stor tillfredsställelse hos ambulanssjuksköterskorna i 
studien över sin yrkeskompetens och i själva vårdandet av patienten och det gäller att ta 
tillvara på denna yrkeskompetens och trivsel, ökad yrkeserfarenhet skapade också trygghet. 
Ökad kunskap om ambulanssjuksköterskor upplevelser anser författarna vara en kvalitativ 
förbättring av ambulanssjukvård. 
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201. Lund: Studentlitteratur. 

Lundälv, J. (2005). Ambulansrelaterade skadehändelser. Hämtad från nätet 2016-02-13 
från: 
http://socwork.gu.se/digitalAssets/1291/1291938_ambulansrelaterade_skadehandelser.pdf 

Medicinsk Historiska Sällskapet Westmannia (2016). Hämtat från nätet 2016-02-28 från: 
http://www.msw.org.se/index.htm. 

Nationalencyklopedin.(2016). Hämtat från nätet 2016-02-28 från: http://www.ne.se/info. 
Nationalencyklopedin, ambulans. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ambulans.  

NAEMT. (2011). Advanced Medical Life Support: An assessment based approach. St. 
Louis: Elsevier Mosby. 

Petzäll, K. (2006). Trafiksäkerhet vid ambulanstransporter. Högskolan Dalarna, Falun.  

Petzäll, K., Tällberg, J., Lundin, T. & Suserud, B-O. (2010). Threats and violence in the 
ambulance service. International Emergency Nursing, 19, 5-11.  

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence for 
nursing practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams and Wilkins. 

Region Skåne. (2016). Hämtat från nätet 2016-04-24, från: 
https://www.skane.se/.../triage/.../ESS%20RETTS-A%201.0%20från%20... 

Riksrevisionsverket. (2012). Statens insatser inom ambulansverksamheten.  RiR 2012:20, 
dnr: 31-2011-1262  
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Bilaga 1 

Till verksamhetschef    

Vi heter Peter Fredriksson och Thomas Gustavsson och är sjuksköterskor verksamma inom 
ambulans. Vi studerar specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning ambulans vid 
Sophiahemmets högskola I Stockholm. I vårt självständiga arbete, omfattande 15 poäng, 
har vi valt att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda under ett prio 1 
uppdrag. 

Om du godkänner att studien genomförs vid din klinik, är vi tacksamma för Din 
underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om du har 
förbehåll vill vi gärna att Du anger detta. Har du frågor angående själva undersökningen är 
du välkommen att kontakta oss eller vår handledare.  Efter att studien är genomförd och 
godkänd, kommer den att publicerad på DIVA som är en gemensam portal för publicering 
av forskningsrapporter och student arbeten. Forskningsetiska principer kommer att följas 
strikt, vilket bl.a. innebär att namn i studien (inklusive namn på ambulansstationer) 
kommer att vara avidentifierade. 

Efter godkänd studie kommer vi gärna och presenterar vårt resultat för Dig och/eller på 
arbetsplatsen om du så önskar.  

Med vänlig hälsning 

Student    Handledare 

____________________                      ____________________________ 

____________________                      ____________________________                           

    

Namnförtydligande:    Namnförtydligande:  

Peter Fredriksson   Peter Svensson 

Tomas Gustavsson   

Tel: 0730650397    Tel: 070-2457842 

Tel: 0703234442   

e-post: fredriksson45@gmail.com              e-post: peter.svensson1968@gmail.com 

e-post: tomasgskovde@hotmail.com 
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Studiens preliminära titel: Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda i ambulans 
under prio 1 uppdrag. 

Syfte: Att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda i ambulans under prio 1 
uppdrag. 

Problem: Ambulansen och ambulanssjuksköterskans vårdmiljö under prio 1 uppdrag är 
väldigt speciell i ett fordon i rörelse, och skiljer sig avsevärt från att vårda en patient på 
sjukhus. Denna specifika vårdmiljö ställer speciella krav på ambulanssjuksköterskan att 
hantera. Lite har forskats på ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda patienten 
under dessa specifika omständigheter. Hur upplever ambulanssköterskan sin egen 
vårdmiljö? Hur hanteras riskerna och hur går tankegångarna angående säkerhet, risker och 
att kunna ge patienten optimal vård under dessa förhållanden? 

Metod: Kvalitativ intervjustudie. 

Önskemål: Vi önskar att få intervjua 6-8 ambulanssjuksköterskor från Din enhet. 
Intervjuerna beräknas ta 30-60 minuter och vi önskar att utföra dem ute på 
ambulansstationerna och i anslutning till de intervjuades arbetspass. Intervjuerna kommer 
att spelas in. Vi planerar att genomföra intervjuerna under Mars 2016. Alla personer som 
intervjuas kommer att få en skriftlig information och deltagandet kommer att vara frivilligt. 
Forskningsetiska principer kommer att följas. 

 

Samtycke: 

Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i 
dokumentet 

 Jag samtycker att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…… 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet. 

 

Datum                Namn 

Namnförtydligande 

 

 



                      BILAGA I 

 
 

  Bilaga 2 

Informations och samtyckesformulär angående studien: Ambulanssjuksköterskors 
upplevelser av att vårda under prio 1 uppdrag. 

Ambulansen och ambulanssjuksköterskans vårdmiljö under prio 1 uppdrag är väldigt 
speciell i ett fordon i rörelse, och skiljer sig avsevärt från att vårda en patient på sjukhus. 
Denna specifika vårdmiljö ställer speciella krav på ambulanssjuksköterskan att hantera. 
Lite har forskats på ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda patienten under dessa 
specifika omständigheter. Hur upplever ambulanssköterskan sin egen vårdmiljö? Hur 
hanteras riskerna och hur går tankegångarna angående säkerhet, risker och att kunna ge 
patienten optimal vård under dessa förhållanden? 

Genom intervjuer med ambulanssjuksköterskor vill författaren belysa upplevelser av att 
vårda under prio 1 uppdrag. För att kunna uppnå syftet med studien så har författarna valt 
att göra intervjuer med ambulanssjuksköterskor som har minst tre års yrkesutövning. 
Därför har vi valt att ta en kontakt med dig för att höra om du kan tänka dig att delta i 
denna studie. 

Hur går studien till? 

Ett deltagande från dig innebär ett intervjutillfälle, intervjun beräknas ta mellan fyrtio 
minuter till en timma. Intervjun kommer att spelas in och endast författaren och dennes 
handledare kommer att ha tillgång till inspelningarna, vidare kommer texten transkriberas 
och efter att studien är klar förstöras.  

All information kommer att behandlas konfidentiellt och ingen person, plats eller patient 
kommer att lämnas ut i resultatet.  Studien beräknas vara färdig i Maj 2016 och resultatet 
från studien kommer du få möjlighet att ta del av. Du kan när som helst under pågående 
studie välja att avbryta din medverkan utan någon förklaring. 

Du tillfrågas härmed att deltaga i denna studie, undertecknad kommer att kontakta dig på 
telefon en vecka efter att ni fått detta brev, om ni väljer att deltaga i denna intervju 
bestämmer vi en tid för intervjun. Vid frågor kan du nå mig på telefonnumret nedan. 

Vid frågor kontakta oss gärna! 

Peter Fredriksson, student   Min handledare: 

0730-650397    Peter Svensson 

Thomas Gustavsson, student  070-2457842 

070-3234442     
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Bilaga 3 

Intervjuguide      

 

Syftet är att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda under ett prio 1 
uppdrag. 

Hur länge har du jobbat totalt inom ambulanssjukvård? 

Och av dem som ambulanssjuksköterska? 

Ålder 

Kön 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

Beskriv ett vårdtillfälle du skulle kunna berätta om som du varit med om som du anser kan 
vara specifik för hur det är att vårda under prio 1 i ambulansen?  

Vad upplever du utmärkte detta uppdrag om du ställer det i relation till andra uppdrag? 
 
Gäller det alla prio? 
 
Vad upplever du att du lärt dig av detta uppdrag? 
 
Upplevde du några hinder i att vårda under detta uppdrag (prio 1)? Har du upplevt hinder i 
vårdandet under andra uppdrag 
 
Är det något som du upplevde som underlättade att vårda under detta uppdrag? Har du 
upplevt att det varit något som gjort det enklare eller bättre att vårda under prio1 uppdrag 
än under andra tillfällen? 
 
Hur upplevde du säkerheten vid detta tillfälle? Kunde du gjort något annorlunda? Hur 
upplever du att vården påverkades? 
 

Kan du beskriva hur du upplevde din vårdmiljö under detta prio 1 uppdrag? Upplever du 
att vårdmiljön kan ha påverka den vård du gav? 
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