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Introduktion: För att en räddningsinsats på olycksplats skall lyckas är en väl fungerande 
kommunikation nödvändig. Kommunikationen har visat sig vara ett vanligt problem vid utvärderingar 
av allvarliga händelser. Patientsäkerheten kan äventyras om det brister i informationsflödet mellan 
aktörerna i vårdkedjan. Syfte: Syftet med studien var att undersöka ambulanspersonalens 
uppfattningar av informationsöverföringen mellan sjukvårdens personal på olycksplats. Studien 
gjordes för undersöka om det fanns omständigheter som försvårar respektive underlättar 
informationsöverföringen. Metod: Enkätstudie bland ambulanspersonal (n= 103). Resultat: Tolv 
procent  ansåg att informationsöverföringen på olycksplats fungerade helt tillfredsställande. Av 
respondenterna var det 16,5 % som kände sig tillräckligt utbildade för att leda sjukvården på 
olycksplats, män kände sig signifikant oftare tillräckligt väl utbildade än kvinnor (p= < 0,02). Det var 
också fler män än kvinnor som kände sig säkra i rollen som sjukvårdsledning (p=< 0,01).  Det 
framkom att både mänskliga och tekniska faktorer påverkar kommunikationen samt att olycksplatsens 
geografiska läge, storlek och typ också hade påverkan. Konklusion: Faktorer som försvårar 
kommunikationen är låg tillit till en del av den tekniska utrustningen samt känslan av att vara otrygg i 
rollen som sjukvårdsledare. Erfaren personal samt erfarenhet av sjukvårdsledning anses vara faktorer 
som underlättar kommunikationen.  Fler studier behövs om  kommunikationen på olycksplats och 
även validerade skalor som mäter kommunikation bör utvecklas.  
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Introduction: Well-functioning communication is essential for the success of rescue efforts at the 
scene of an accident. Problems in communication have proved to be a common occurrence in 
evaluations of serious incidents. Security of the patient might be adventured if there are problems 
in the flow of information between the actors in the chain of care. Purpose: The purpose of this 
study was to investigate paramedics’ experiences of the exchange of information within the 
medical service at the scene of accidents. The study was carried out to investigate if there were 
circumstances that aggravate or help the transfer of information. Method: A survey study among 
paramedics (n = 103). Result: Twelve percent perceived that communication of information 
worked completely satisfactorily. A total of 16.5 % of respondents felt well enough trained to lead 
the medical service at an accident scene and men felt significantly more often than women that 
they were well trained enough for the task (p= < 0,02). There were also significantly more men 
who felt confident in the roll as leader of the medical service(p=< 0,01).   Conclusion: Factors 
which make communication difficult included diminished trust in technical equipment and feelings 
of uncertainty in the roll of leader. Experienced personnel and leaders are seen as factors which 
positively affect communication. More studies concerning communication at accident scenes are 
needed and also validated scales for the measurement of communication skills. 
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Introduktion  

På olycksplats fungerar inte alltid kommunikationen tillfredsställande, den här studien 

undersökte hur ambulanspersonal uppfattar informationsöverföringen inom sjukvårdens 

organisation på olycksplats. När en olyckshändelse inträffar i vårt samhälle larmas SOS 112. 

Operatören som tar emot samtalet dirigerar ut de räddningsenheter som behövs för att rädda 

och skydda människor och egendom, det är ofta räddningstjänst, polis och ambulans som blir 

utlarmade. Detta är tre olika organisationer som måste samverka på ett professionellt sätt för 

att snabbt och säkert utföra räddningsarbetet på en olycksplats (Socialstyrelsen [SoS], 2005). 

När olika organisationer skall samverka utan tydliga direktiv om hur samverkan skall ske, 

eller hur ledningen skall fungera, försvåras arbetet och risken för missförstånd ökar (SoS, 

2003). Det är därför av största vikt att kommunikationsöverföring fungerar optimalt inom de 

enskilda organisationerna. 

 

Ledarskap 

Rollen som chef är något en person kan bli tilldelad men ledarskap är något som utövas, det 

vill säga hur medarbetare och organisationen leds. För att ledarskapet skall bli effektivt, måste 

det anpassas till olika situationer. Ledarskap handlar om samspel mellan en chef och dess 

medarbetare, kommunikationen är det viktigaste redskapet (Tufvesson, 2008). Ledarskap 

innebär att kunna driva de visioner som finns för att nå mål, samt att hantera de problem och 

motstånd som uppstår efter vägen. Människosynen hos ledaren har stor betydelse för hur 

denne utövar sitt ledarskap. Det finns ett antal olika ledarstilar till exempel auktoritär, 

demokratisk eller låt-gå-ledaren (Nilsson, Norén-Winsell & Djärv, 1999). Att leda arbete i en 

stressituation ställer krav på ledaregenskaper. Ömsesidig tillit som byggs upp under 

vardagliga former underlättar ledarskapet under stress (Larsson, Johansson, Jansson & 

Grönlund, 2001). Patienterna är den eller de som ska gynnas utav en bra ledning inom 

sjukvårdens organisation (Rüter, Nilsson, & Vikström, 2006). Att arbeta på en olycksplats 

innebär att skapa ordning i en kaotisk miljö vilket kräver goda ledaregenskaper detta 

förutsätter regelbunden övning inom prehospital sjukvårdsledning (Hodgetts, 2003). 
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Arbetet på olycksplats  

Vid en allvarlig händelse i Sverige har samverkande räddningsaktörer specifika områden som 

de är ansvariga för. Räddningstjänsten ansvarar för att släcka och begränsa brand. De ska 

även se till att platsen blir tillgänglig och säker för övrig räddningspersonal. Specialutrustning 

som belysning, klippverktyg och lyftanordningar faller också under räddningstjänstens 

ansvarsområde (Hodgetts & Mackway-Jones, 2004). Polisens uppgifter är att förhindra 

upptrappning av skadan genom att evakuera människor i fara och hindra obehöriga att komma 

in genom avspärrning av platsen. Polisen ska även dirigera eventuell trafik, registrera och 

identifiera skadade, identifiera döda och ta hand om skadade och dödas tillhörigheter. 

Olycksplatsen är ofta en brottsplats vilket också är polisens sak att utreda  

Eftersom olika lagar (lagrum) styr de olika organisationerna samverkar räddningsledaren med 

polisinsatschefen och sjukvårdsledaren men var och en ansvarar för sin egen organisation. 

Lagen om skydd mot olyckor styr räddningstjänsten. Polislagen styr polisens arbete och 

Hälso- och Sjukvårdslagen styr sjukvårdens insatser. Ambulanssjukvården är en del av hälso- 

och sjukvården och de regler och författningar som gäller för hälso- och sjukvården gäller 

således även inom ambulanssjukvården (SoS, 2001b). Ingen organisation står dock som 

ensamt ansvarig vid den stora olyckan (SoS, 2003). Inom polisen och räddningstjänsten leds 

arbetet av den person som har högst rang, då det finns en tydlig hierarkisk struktur inom dessa 

verksamheter. Ledningsansvaret kan överlämnas till den som har en högre rang, allt eftersom 

de anländer till olycksplatsen så kallat vandrande ledningsansvar. Ju mer komplex situationen 

är, ju mer erfarna befäl behövs för att leda arbetet. I dessa båda organisationer finns en klar 

ledningsfunktion där ordergivning neråt och rapportering uppåt är en väl inarbetad vana. Inom 

sjukvården fungerar inte organisationen på samma sätt. Det vanliga är att ambulansen åker ut 

på uppdrag och tar hand om en patient utan ledning av ett befäl (Hodgetts & Mackway-Jones, 

2004). 

 

Vid en olycka ska besättningen i ambulansen som först kommer till platsen ta rollen som 

sjukvårdsledning, enligt Socialstyrelsen (SOSFS, 1997:18, 2005:5). I varje ambulans finns det 

två personal, varav minst en är sjuksköterska. Den med högst medicinsk kompetens blir 

medicinskt ansvarig (MA) och den andra blir sjukvårdsledare (SL) (Rüter et al. 2006). De här 

rollerna kan ibland tas över av andra mer erfarna kollegor från annan ambulans, men inte på 

ett så självklart sätt som inom polisens och räddningstjänstens organisationer (Hodgetts & 

Mackway-Jones, 2004).  
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När läkare ur sjukvårdsgrupp anländer till platsen, övertar han/hon det medicinska ansvaret. 

På olycksplatsen utgör räddningsledaren, polisinsatschefen och sjukvårdsledaren gemensamt 

ledningsgruppen (Rüter et al., 2006). 

 

 

Sjukvårdens arbete på olycksplats 

För människor som arbetar inom ambulanssjukvård är olycksplatsen en temporär arbetsplats 

där flera olika aktörer ska samverka för att rädda liv och förhindra ytterligare skador 

(Hodgetts & Mackway-Jones, 2004). Sjukvårdspersonal i ett skadeområde kan vara personer 

som aldrig tidigare arbetat ihop (Rüter et al., 2006).  Omfattningen av olyckan är en faktor 

som avgör hur organisationen på olycksplatsen kommer att se ut (Persson, Svensson & 

Åhman, 2002). Ju mer komplex situationen/händelsen förefaller att vara, desto högre krav 

ställs det på ledningen (SoS, 2003). Sjukvårdens roll är att ge bästa tänkbara vård till skadade, 

förhindra lidande och ytterligare skador. Sjukvården skall i samråd med räddningstjänsten 

även upprätta en uppsamlingsplats för skadade, prioritera dom skadade utifrån 

allvarlighetsgrad och arrangera transporter till rätt sjukvårdsinrättning (Hodgetts & Mackway-

Jones, 2004). 

 

 Vid en större olyckshändelse kallas flera ambulanser till platsen. Personalen i första 

ambulansen ska bära hjälm och väst som är utmärkt med respektive befattning det vill säga 

SL eller MA. Enligt de riktlinjer som finns skall all nyanländ personal ta kontakt med SL för 

att få information angående den patient eller sektor de ska ansvara för. Vilken 

kommunikationsväg som tillämpas avgörs beroende på tillgänglighet och olyckans art (Rüter 

et al., 2006). När första ambulansen kommer till en olycksplats har SL och MA en rad 

uppgifter att ta hand om där kommunikationen är avgörande för att arbetet ska fungera. 

Sjukvårdsledningens (SL och MA) övergripande uppgifter är att bedöma vårdbehovets art och 

omfattning. Sjukvårdsledningen skall leda och fördela sjukvårdspersonal inom skadeområdet. 

Sjukvårdsledningen skall dessutom inhämta information om tillgängliga resurser för vård och 

transport, ge och ta emot information om händelseutvecklingen på platsen, samverka med 

andra inblandade aktörer i räddningsarbetet samt kommunicera med ledningsfunktionen på 

regional nivå (SoS, 2003).  

 



 - 7 -

Vid större olyckor med många skadade blir det ibland aktuellt att skicka ut sjukvårdsgrupp till 

platsen (Rüter et al., 2006). En sjukvårdsgrupp är enligt socialstyrelsens definition en grupp 

bestående av hälso- och sjukvårdspersonal med utbildning inom katastrofmedicin och som är 

utrustad för att arbeta i ett skadeområde (SoS, 2005). Det är oftast en grupp som i vanliga fall 

arbetar på sjukhus eller vårdcentral där förhållandena inte alls liknar arbetet på olycksplats 

(Malmsten, 2000). Ambulanspersonalen är vana att arbeta i kyla, värme dålig belysning och 

dåligt väder vilket inte är sjukvårdsgruppens normala arbetsmiljö (Doyle, 1990). 

Sjukvårdsgruppen måste ha kunskap om sjukvårdsorganisationen på en olycksplats och kunna 

hantera de verktyg som finns för kommunikation, till exempel kommunikationsradio som är 

ett vanligt hjälpmedel. Sjukvårdsgruppen och övrig sjukvårdspersonal måste hela tiden hålla 

sjukvårdsledaren informerad om vad som händer för att denne ska kunna behålla kontrollen 

på platsen (Rüter et al., 2006).  

 

 Som sjukvårdsledare är det viktigt att inte involvera sig i räddningsarbetet utan ta ett steg 

bakåt och få en övergripande helhetsbild. Sjukvårdsledaren är den personen som skall skapa 

förutsättningar för den övriga sjukvårdspersonalen för att arbetet skall fortlöpa på ett effektivt 

och professionellt sätt. (Rüter et al., 2006). För att arbetet på en olycksplats skall ske på ett 

professionellt sätt får all personal, i det län studien är genomförd i, genomgå utbildning i 

prehospital sjukvårdsledning (PHSL) vilken innehåller rutiner om arbetssätt på olycksplats  

(I. Eng, personlig kommunikation 30 oktober 2008). 

 

 

Kommunikation  

Kommunikation betyder enligt den Svenska nationalencyklopedin (2008) bland annat 

överföring av information mellan människor och apparater. Ordets ursprung kommer från 

latinets communica´tio som betyder ömsesidigt utbyte. Information av latinets informa´tio 

översätts i generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation 

i olika former. Informationen kan förmedlas genom olika medel tillexempel tal, skrift eller 

kroppsspråk. Information innebär att någon får kännedom om någonting, blir informerad. 

Information kan uppfattas som resultatet av ett meddelande. 

 All information kan innebära någon form av påverkan på mottagaren, till exempel, ökad 

kunskap (Nationalencyklopedin, 2008). I den här studien avses kommunikation som ett 

övergripande begrepp vilket innebär informationsöverföring mellan aktörer på en olycksplats. 
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Kommunikation på olycksplats  

För att en räddningsinsats ska lyckas är en väl fungerande kommunikation nödvändig. 

Kommunikation måste fungera både vertikalt, från chefen och nedåt i organisationerna, och 

horisontellt, mellan cheferna, i de olika organisationerna. Kommunikationen har visat sig vara 

ett vanligt problem i samband med utvärderingar av allvarliga händelser (Hodgetts & 

Mackway-Jones, 2004). Det krävs samverkan och kommunikation mellan de olika länkarna 

för att arbetet ska fungera (Langhelle et al., 2004). Vad som görs och hur snabbt det görs på 

en olycksplats kan vara livsavgörande för en skadad. Bristande samband försvårar 

räddningsarbetet (Malmsten, 2000). Brister i kommunikationen kan leda till att fel eller 

otillräckliga resurser skickas till olycksplatsen. Information om olyckans allvarlighetsgrad och 

antal skadade är en viktig del i planeringen av resursfördelningen (Klein & Weigelt, 1991). 

Patientsäkerheten kan äventyras om det brister i kommunikationen mellan aktörerna i 

vårdkedjan (SoS, 2005). Korrekt information kan vara avgörande för den fortsatta vården för 

patienten då han/hon flyttas över vårdgränser (SoS, 2004).  

 

Brister i kommunikationen leder till ökad förvirring och felaktiga beslut vilket resulterar i att 

patientsäkerheten kan äventyras. Det finns beskrivet hur patienter transporterats till fel 

sjukhus, på grund av brister i kommunikationen (Cairns, Stiffler, Price, Peck och Meyer, 

2005; Klein & Weigelt, 1991). När det finns osäkerhet omkring patientansvar eller vem som 

leder vården, blir kommunikationen mellan vårdpersonal ineffektiv och risken för att patienter 

skall skadas ökar (Wallin & Thor, 2008).  Misslyckad kommunikation är den största orsaken 

till att patienter skadas i sjukvården och värdet av en effektiv kommunikation och teamwork 

har underskattats (Leonard, Graham & Bonacum, 2004). Bristerna som framkommit i tidigare 

forskning om kommunikation och teamwork har varit så tydliga att utbildning inom 

kommunikation, teamwork och samtalsmetodik har påbörjats med goda resultat som följd 

(Leonard et al., 2004). I en organisation som inte förändras och där alla vet vad de ska göra 

krävs inte speciellt mycket kommunikation, det är dock sällan det är på det viset (Tufvesson, 

2008).   

Det författarna har funnit i tidigare forskning gäller oftast arbetslag som vanligen arbetar ihop. 

Vi har inte funnit tidigare forskning som undersökt arbete på olycksplats där inblandad 

personal kan bestå av nya konstellationer vid varje olyckstilfälle.  

 



 - 9 -

Det saknas tidigare studier som undersökt just kommunikation inom sjukvårdens organisation 

på olycksplats. Det finns många studier gjorda om arbetet på skadeplats vid katastrof eller 

större olycka där kommunikationen ingår som en liten del av studien (Jurkovich, 2003; SoS, 

2007). Flera tar upp brister i kommunikationen mellan olycksplats och sjukhus (SoS, 2001a). 

Adekvat information till mottagande sjukhus om läget på olycksplatsen i ett tidigt skede är 

viktigt för att sjukhusets resurser ska hinna mobiliseras (Klein & Weigelt, 1991). Om fel 

information når sjukhuset påverkas även informationen tillbaka till olycksplatsen. 

Sjukvårdsledningens uppgift är bland annat att se till att alla skadade blir omhändertagna och 

transporterade till rätt vårdnivå. Om inte informationen är korrekt angående olyckans art, 

antalet skadade och hur svårt skadade de är kan inte sjukhuset ge besked om en så kallad 

fördelningsnyckel. Den informationen påverkar besluten som sjukvårdsledningen måste ta på 

olycksplatsen angående vart patienterna ska transporteras (Rüter et al., 2006). 

 

Teknisk kommunikationsutrustning 

Alla ambulanser är utrustade med teknik för att underlätta kommunikation. I det län där 

studien har genomförts är ambulanserna utrustade med mobiltelefon, kommunikationsradio 

som är fast i bilen, bärbar handradio och mobitex. Mobitex tar emot skriftlig information från 

larmoperatören på SOS-alarm till ambulanspersonalen som skrivs ut på en pappersremsa. 

Med hjälp av mobitex kan ambulanspersonalen även kvittera larm tillbaka till larmoperatören, 

meddela framkomst vid olycksplats/patient. Meddela att patienten är klar för avfärd i bilen, 

när bilen är framme vid sjukhus och när bilen är ledig för nästa uppdrag igen. 

Radiokommunikation styrs ifrån regler som skall göra effektiv kommunikation möjlig. Anrop 

kan ske genom två olika möjligheter. Antingen så söks vederbörande ambulansbesättning 

genom det specifika anropsnummer som deras radio har, den andra möjligheten är att anropa 

verbalt genom att använda ambulansen specifika anropsnummer till exempel. A-921 till A-

922 (T. Nyvall, personlig kommunikation, 22 oktober, 2008).  

 

Kommunikationen på en olycksplats är viktigt för patiensäkerheten (Cairns, Stiffler, Price, 

Peck och Meyer, 2005). Kommunikationen har även betydelse för personalens säkerhet på en 

olyckplats (Rüter et al., 2006). En olycksplats är från början ofta en kaotisk plats som kräver 

organisering för att bli en professionell arbetsplats. Flera aktörer med olika ansvarsområden 

ska samverka för att rädda människor och egendom samt förhindra ytterligare skada. 

Kommunikation mellan aktörerna är en viktig del för att räddningsarbetet ska bli effektivt och 
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säkert (Hodgetts & Mackway-Jones, 2004). Den här studien gjordes för att undersöka 

kommunikation inom sjukvårdens organisation på en skadeplats utifrån ambulanspersonalens 

erfarenheter. 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka ambulanspersonalens uppfattningar av 

informationsöverföringen mellan sjukvårdens personal på olycksplats och att identifiera 

omständigheter som personalen anser försvåra eller underlätta informationsöverföring. 

Metod 

Urval 

Enkäter delades ut till all fast anställd ambulanspersonal (så kallade grupp 1a anställningar) 

på landstingets alla stationer i ett svenskt län efter att dess övergripande ambulanschef 

godkänt studien. Valet med grupp 1a anställda gjordes för de ansågs ha erfarenhet av arbete 

på olycksplats och det underlättade även författarnas enkäthantering. Antal ambulansstationer 

uppgick vid studiens start till elva, men två ambulansstationer uteslöts på grund av annan 

huvudman än landstinget. Totalt lämnades det ut 143 enkäter till 94 sjuksköterskor och 49 

ambulanssjukvårdare. Det var 103 (72 %) personer som valde att delta i studien, 72 

sjuksköterskor och 31 ambulanssjukvårdare. Könsfördelningen var 56 % män och 44 % 

kvinnor.  

Datainsamling 

Studien har genomförts som en enkätstudie. Eftersom författarna inte har kunnat identifiera 

någon validerad enkät för mätning av kvalitet i kommunikation har enkäten konstruerats 

utifrån syftet. En test för internkonsistens gjordes på alla frågor som besvarades på Likert-typ 

skalor med fem svarsalternativ. Cronbach’s alpha var 0,76, vilket kan anses vara ett mått på 

tämligen godkänd reliabilitet (Polit & Hungler, 1999). 

 

 Enkäten bestod av fem avsnitt och 43 frågor. Frågorna bestod utav fasta och öppna 

svarsalternativ. Det första avsnittet i enkäten berörde respondenternas kön och ålder. 

Yrkeserfarenhet inom ambulanssjukvård, samt erfarenhet av att ha varit 

sjukvårdsledare/medicinskt ansvarig, eller att ha deltagit i större händelse där 

sjukvårdsledning har varit i funktion.  
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Utbildning i prehospital sjukvårdsledning efterfrågades också. Det andra avsnittet i enkäten 

behandlade olycksplats och undersökte hur de svarande agerande när de kommer fram till en 

olycksplats där sjukvårdsledning är igång. Frågorna handlade också om 

sjukvårdsledare/medicinskt ansvarig lämnar tillräckligt med information så att den 

ankommande personalen på ett bra och säkert sätt kan ge de drabbade den omvårdnad som är 

nödvändig. Avsnitt tre frågade om sjukvårdsledare/medicinskt ansvarig och upplevelsen att 

stå som chef för sjukvården. Det fjärde avsnittet frågade om de svarande kände sig tillräckligt 

utbildade för att kunna leda sjukvården samt att på ett bra sätt kunna kommunicera med sina 

medarbetare. Den sista delen i enkäten berörde den tekniska kommunikationsutrustning som 

finns i ambulanserna. Författarna tagit hjälp av en statistiker, som ofta arbetar med 

kvantitativa data och frågeställningar, för att utforma frågorna på ett professionellt sätt. 

Enkäten testades i en pilotstudie där tolv personer som arbetar inom ambulanssjukvård i ett 

angränsande län ingick. Pilotstudien gjordes för att få en opartisk bild av enkäten samt testa 

om någon av frågorna var oklar eller svår att besvara. Efter pilotstudien omformulerades 

några av frågorna, innan den slutliga enkäten delades ut. 

 

Information om studien delgavs högsta ambulanschefen och med hans godkännande 

kontaktades respektive stationschef för information. Stationscheferna informerades om 

studien både muntligen och skriftligen och de delade ut enkäterna till sin personal. 

Stationscheferna fick det antal enkäter som motsvarade det antal fast anställda personal 

han/hon hade på sin station. Kuvertet innehöll enkät, missivbrev och ett frankerat svarskuvert. 

Det framgick tydligt i det medföljande missivbrevet att medverkan var helt frivillig. Inga 

utomstående har haft insyn i den enskildes val att delta eller avstå sin medverkan i studien. De 

som valde att vara med i studien skickade in enkäterna i de bifogade svarskuverten. Detta 

handhavande garanterade att delaktigheten var frivillig. Alla enkäter kodades med en specifik 

tresiffrig sifferkod för att påminnelse skulle kunna skickas ut. En påminnelse skickades ut via 

e-post cirka två veckor efter enkätutlämnandet, till de deltagare som inte svarat. När 

databearbetningen påbörjades avidentifierades materialet genom att koden avlägsnades från 

enkäten. Ingen deltagare kan identifieras i databearbetningen eller i resultatet. Enkäterna 

delades ut i mars-08 och databearbetningen började 4 veckor efter att enkäterna delats ut.   
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Databearbetning 

Materialet analyserades med hjälp utav Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 

15.0 (SPSS, Inc., Chicago, USA). Resultaten redovisas med deskriptiv och analytisk statistik. 

Svaren till frågor i avsnitten två, tre och fyra dichotomiserades så att svaren ” Instämmer helt” 

och ”Instämmer delvis” sammanfogades och svaren ”Instämmer till liten del” och ”Instämmer 

inte alls” sammanfogades. Grupper baserade på befattning, yrkeserfarenhet i år samt kön 

jämfördes för skillnader i svaren på dessa frågor genom att använda Chi2 testet. Alla test som 

genomfördes var 2-sidiga och ett p-värde < 0,05 användes som signifikansnivå. 

Svarsalternativen ”vet ej” behandlades som ”missing value” och procentantalen som återges i 

resultaten baseras på de övriga svarsalternativen. Frågorna med öppna svarsalternativ lästes 

igenom, sammanställdes och kategoriserades (Polit & Hungler, 1999).  

 

Etiska överväganden 

Frågornas natur kan ha upplevts av respondenterna som känsliga eftersom en viss kritik av 

kollegors arbetssätt kunde föreligga. Riskerna att någon skada orsakas av studien anses av 

författarna som ringa. Författarna har utfört studien noggrant, och strävat efter att inte 

förvanska eller gjort egna värderingar, utan återgett resultatet på ett korrekt och rättvist sätt. 

Inga deltagare kan identifieras i resultatet och det har tydligt framgått i informationen till dem 

att det var helt frivilligt att medverka i studien. Dock kan det finnas en risk att de personer 

som tillfrågades om att vara med i studien kan ha känt en press att delta eftersom båda 

författarna är kända inom organisationen och dess högste chef godkänt studien.  
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Resultat 

 Det lämnades ut totalt 143 enkäter och 103 (72 %) personer valde att delta i studien, varav 58 

(56 %) män och 45 (44 %) kvinnor. Medelåldern var 45 år (±8,2) och den genomsnittliga 

yrkeserfarenheten inom ambulanssjukvården var 17 år (±9,2). Yrkeskategoriernas fördelning 

var 31 (30 %) ambulanssjukvårdare, 43 (42 %) sjuksköterskor 29 (28 %) sjuksköterskor med 

någon vidareutbildning (VUB).  

 

Alla respondenter hade genomgått utbildning i Prehospital sjukvårdsledning (PHSL), 13 

stycken hade dessutom någon annan utbildning i sjukvårdsledning till exempel Major 

Incident Medical Management and Support (MIMMS). Erfarenhet av rollen som 

sjukvårdsledare (SL) eller medicinskt ansvarig (MA) uppgav 49 (48,1 %) personer att de haft 

1-7 gånger och 48 (46,5 %) åtta gånger eller mer. Det var 5 (4,9 %) personer som uppgav att 

de aldrig hade varit SL eller MA. Erfarenhet av större händelse där sjukvårdsledning varit i 

funktion svarade 68 (69,4 %) personer att de hade varit med om 1-7 gånger och 16 (16,3 %) 8 

eller fler gånger. Ingen erfarenhet av större händelse där sjukvårdsledning varit i funktion 

svarade 13 (13,4 %). 

 

Informationsöverföring på olycksplats 
 
Av respondenterna (n=103) har 12 (12,0 %) svarat instämmer helt med att 

informationsöverföring på olycksplats fungerar tillfredsställande, 71 (71,0 %) instämmer 

delvis till påståendet, 14 (14,0 %) instämmer till liten del och 3 (3,0 %) instämmer inte alls. 

Det är dessutom 3 personer som svarat ”vet ej”. Informationsöverföringen hade kunnat 

fungera bättre i samband med en olycka instämmer 35 (36,5 %) helt med, 50 (52,1 %) 

instämmer delvis, 9 (9,4 %) instämmer till liten del och 2 (2,1 %) instämmer inte alls med 

påståendet. Vet ej har 7 personer svarat.  

 

Olycksplatsrelaterade frågor där respondenter ej har varit i ledningsfunktion 
 
Tabell 1 visar respondenternas svar om kommunikation med sjukvårdsledare på olycksplats. 

Studien visar att 95,1 % helst tar kontakt med SL ansikte mot ansikte och 4,9 % har uppgett 

radion som första alternativ istället, 1 % har uppgett annat alternativ.  
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Det framkom att 82,5 % av respondenterna instämmer helt med att de alltid tar kontakt med 

SL när de når olycksplatsen, ingen har uppgett att de instämmer till liten del eller inte alls med 

påståendet. Majoriteten anser att det är lätt att hitta SL på olycksplatsen, 93,1 % har uppgett 

att de instämmer helt eller delvis med påståendet. En liten del (11,8 %) har uppgett att de 

alltid får tillräcklig med information för att utföra sitt uppdrag på olycksplatsen. Den uppgift 

som oftast behöver kompletteras, har 54 (52,4 %) svarat, är vart patienten skall förflyttas. Hur 

arbetet skall fortgå har 19 (18,4 %) svarat och 15 (14,6 %) har valt alternativet 

inriktningsbeslut. Ett fåtal, 6 (5,8 %) har svarat annat alternativ utan att specificera vad.  

 

Tabell 1. Kommunikation med SL på olycksplats då respondenter ej varit i 

ledningsfunktion.  

 

Påstående Instämmer 
helt  
n (%) 

Instämmer 
delvis 
n (%) 

Instämmer 
till liten del 
n (%) 

Instämmer 
inte alls 
n (%) 
 

Vet 
ej 
n  

 
Jag tar alltid kontakt med SL när 
jag kommer fram till olycksplatsen 
(n= 103) 
 

 
85 (82,5) 

 
18 (17,5) 

 
- 

 
- 

 
- 
 

Jag anser att det är lätt att hitta SL 
på olycksplatsen (n= 101) 
 

29 (28,7) 65 (64,4) 6 (5,9) 1 (1,0) 2 
 

Jag får alltid tillräckligt med 
information för att utföra mitt 
uppdrag när jag kommer till 
olycksplatsen (n= 102) 
 

 
12 (11,8) 

 
86 (84,3) 

 
2 (2,0) 

 
2 (2) 

 
1 
 

Jag behöver oftast be om 
kompletterande uppgifter under 
tiden på olycksplatsen för att kunna 
utföra mitt uppdrag (n= 100) 
 

 
8 (8,0) 

 
58 (58,0) 

 
26 (26,0) 

 
8 (8,0) 

 
3 

Jag anser att SL fungerar bra som 
ledare för sjukvården på 
olycksplatsen (n= 96) 
 

 
40 (41,7) 

 
52 (54,2) 

 
4 (4,2) 

 
- 

 
7 
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Olycksplatsrelaterade frågor där respondenter har varit i ledningsfunktion 

Tabell 2 visar respondenters svar angående kommunikation på olycksplats när de är i 

ledningsfunktion. Drygt en fjärdedel (31,6 %) instämde helt med påståendet att ankommande 

personal alltid söker upp dem (SL) när de kommer till olycksplatsen. Majoriteten har svarat 

att de instämmer helt (37,2 %) eller delvis (59,6 %) med att ankommande personal tar till sig 

information som ges. På frågeställningen om de får tillräckligt med rapport från ”sin 

personal” för att ha kontroll på situationen, har 17,4 % svarat instämmer helt. Nästan hälften, 

(53,3 %) har svarat att de instämmer helt med påståendet att de beslut som fattas av SL 

efterföljs. Något färre instämmer helt med att beslut från MA efterföljs. Majoriteten (94,2 %) 

föredrar att bli kontaktade ansikte mot ansikte när ankommande personal anländer till 

olycksplatsen. Få respondenter angav kontakt via radio som förstahandsval.  

 

Tabell 2. Kommunikation på olycksplats när respondenter är i ledningsfunktion. 

 

Påstående Instämmer 
helt  
 n (%) 

Instämmer 
delvis 
n (%) 

Instämmer 
till liten del 
n (%) 

Instämmer 
inte alls 
n (%) 

Vet 
ej 
n  

 
Upplever du i din roll som SL/MA 
att ankommande personal söker 
upp dig när de kommer till platsen? 
(n= 95) 
 

 
30 (31,5) 

 
62 (65,3) 

 
3 (3,2) 

 
- 

 
8 

Upplever du att ankommande 
personal tar till sig den information 
du ger? (n= 94) 
 

35 (37,2) 56 (59,6) 3 (3,2) - 9 

Upplever du som SL att du får 
tillräckligt med rapporter från ”din 
personal” så att du kan ha kontroll 
på situationen? (n= 92) 
 

 
16 (17,4) 

 
73 (79,3) 

 
3 (3,3) 

 
- 

 
11 

Upplever du som SL att dina beslut 
efterföljs? (n= 90) 
 

 
48 (53,3) 

 
42 (46,7) 

 
- 

 
- 

 
13 

Upplever du som MA att dina 
beslut efterföljs? (n=73) 
 

 
34 (46,6) 

 
39 (53,4) 

 
- 

 
- 

 
30 
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Utbildningsrelaterade frågor om kommunikation och ledarskap på olycksplats 

Tabell 3 visar respondenters svar angående ledarskap och utbildning i kommunikation och 

ledarskap på olycksplats. Av de svarande uppgav 16,5 % att de känner sig tillräckligt 

utbildade i PHSL, för att leda sjukvården på olycksplats. På frågan om respondenterna känner 

sig säkra i sin SL-roll anger 18,6 % att de instämmer helt med påståendet. Drygt hälften (57,0 

%) instämmer helt med att de känner sig respekterade som SL. Majoriteten anser sig ha 

tillräcklig kunskap i muntlig kommunikation för att förmedla och ta emot information, 48,5 % 

har svarat instämmer helt och 46,6 % har svarat instämmer delvis. På frågan om 

respondenterna har tillräcklig kunskap i de tekniska hjälpmedlen svarade mindre än hälften 

(45,1 %) att de instämmer helt. 

 

 

 

Tabell 3. Ledarskap och utbildning i kommunikation och ledarskap på olycksplats. 

 

Påstående Instämmer 
helt  
n (%) 

Instämmer 
delvis 
n (%) 

Instämmer 
till liten del 
n (%) 

Instämmer 
inte alls 
n (%) 

Vet 
ej 
n  

 
Jag känner mig tillräckligt utbildad i 
PHSL för att leda sjukvården på 
olycksplats (n = 103) 
 

 
17 (16,5) 

 
61 (59,2) 

 
19 ( 18,4) 

 
6 (5,8) 

 
- 

Jag känner mig respekterad i rollen 
som SL (n =93) 

53 (51,5) 37 (35,9) 3 (2,9) - 10  

Jag känner mig säker i min roll som 
sjukvårdsledning (n= 102) 
 

19 (18,6) 56 (54,9) 19 (18,6) 8 (7,8) 1  

Jag känner att jag har tillräcklig 
kunskap i muntlig kommunikation så 
att jag kan förmedla och ta emot 
information på olycksplats (n= 103) 
 

50 (48,5) 48 (46,6) 5 (4,9) - - 

Jag känner att jag har tillräcklig 
kunskap i de tekniska hjälpmedel så 
att jag kan förmedla och ta emot 
information (n= 102) 
  

46 (44,7) 50 (48,5) 5 (4,9) 1 (1,0) 1 
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Utrustningsrelaterade frågor angående kommunikation på olycksplats 

Utrustning för kommunikation som finns i ambulanserna är kommunikationsradio, handradio, 

mobiltelefon och mobitex. I svaren framkommer att 97,1 % har tillgång till 

kommunikationsradio. Handradio har 98,1 %, 99 % har mobiltelefon och 90,3 % har tillgång 

till mobitex. 

 

Tabell 4 visar respondenters svar angående utrustningen som finns tillgänglig för 

kommunikation på olycksplats. Mobiltelefonen är lättanvänd instämmer 68 % av 

respondenterna helt med. Nästan hälften (41,7 %) har svarat instämmer inte alls med att 

mobitex är ett bra hjälpmedel. Kommunikationsradion är den utrustning som flest 

respondenter svarat instämmer helt med är driftsäker (34 %). Handradion har 14 (13,6 %) 

svarat instämmer helt med är driftsäker. Majoriteten har svarat att handradion är ett bra 

hjälpmedel, 83,5 % instämmer helt eller delvis med påståendet. 
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Tabell 4. Utrustning för kommunikation på olycksplats. 

 

Påstående Instämmer 
 helt  
n (%) 

Instämmer 
 delvis 
n ( %) 

Instämmer 
 till liten del 
n ( %) 

Instämmer inte alls 
 
n ( %) 

Vet ej 
 
n 

 
Kommunikations- 
radion är ett bra  
hjälpmedel (n= 102) 
 

 
36 (35,3 ) 

 
43 (42,2 ) 

 
18 (17,6) 

 
5 (4,9) 

 
1  

Handradion är ett bra  
Hjälpmedel (n= 100) 
 

42 (42,0) 44 (44,0) 13 (13,0) 1 (1,0) 3  

Mobiltelefonen är 
ett bra hjälpmedel (n= 102) 
 

24 (23,5) 45 (44,1) 29 (28,4) 4 (3,9) 1  

Mobitex är 
ett bra hjälpmedel (n= 90) 
 

4 (4,4) 14 (15,6) 29 (32,2) 43 (47,8) 13  

Kommunikations- 
radion är driftsäker  
(n= 99) 
 

35 (35,4) 44 (44,4) 15 (15,2) 5 (5,1) 4  
 

Handradion är 
Driftsäker (n= 99) 
 

14 (14,1) 45 (45,57) 27 (27,3) 13 (13,1) 4  

Mobiltelefonen 
är driftsäker (n= 101) 
 

27 (26,7) 56 (55,4) 16 (15,8) 2 (2,0) 2  

Mobitex är 
driftsäker (n= 88) 
 

21 (23,9) 43 (48,9) 19 (21,6) 5 (5,7) 15  

Kommunikations- 
radion är lättanvänd 
(n= 102) 
 

35 (34,3) 57 (55,9) 6 (5,9) 4 (3,9) 1 

Handradion 
är lättanvänd (n= 102) 
 

27 (26,5) 53 (52,0) 17 (16,7) 5 (4,9) 1  

Mobiltelefonen är  
Lättanvänd (n= 103) 
 

70 (68,0) 26 (25,2) 5 (4,9) 2 (1,9) - 

Mobitex är lättanvänd 
(n= 91) 
 

37 (40,7) 28 (30,8) 19 (20,9) 7 (7,7) 12  
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Undergruppsanalys 

Majoriteten har svarat att de instämmer helt eller delvis med att sjukvårdsledarfunktionen är 

bra på olycksplats och att informationsöverföringen fungerar tillfredsställande. Det fanns inga 

statistisk signifikanta skillnader i svaren mellan könen, mellan befattningsgrupper eller 

beroende på yrkeserfarenhet, svaren var homogena. Det var en signifikant skillnad Chi2 = 

50,6 ( p = <0,01) mellan de personer (82 %) som ansåg att de alltid tar kontakt med SL vid 

framkomst till olycksplats jämfört med hur många SL (32 %) som anser sig alltid bli 

kontaktade av ankommande personal.  

 

Alla personer som ingick i studien hade utbildning i PHSL och på frågan om de kände sig 

tillräckligt utbildade för att leda arbetet på en olycksplats har signifikant fler män (n=49) än 

kvinnor (n=29) svarat att de instämmer Chi2 = 5,53 (p=0,02). Det framkom ingen signifikant 

skillnad mellan yrkesgrupper eller yrkeserfarenhet i frågan. Det var signifikant fler män 

(n=51) än kvinnor (n=24) som instämde med att de kände sig säkra i rollen som 

sjukvårdsledning Chi2 = 14,3 (p= <0,01). När jämförelser i samma fråga gjordes mellan 

erfarenhet och befattning fanns ingen signifikant skillnad. Majoriteten har svarat att de känner 

sig respekterade i rollen som sjukvårdsledning, ingen skillnad mellan grupperna har kunnat 

påvisas.  

 

Något fler män (n=57) anser sig ha tillräcklig kunskap i muntlig kommunikation för att 

förmedla och ta emot information på olycksplats än kvinnor (n=41) men skillnaden var inte 

statistisk signifikant.  Även tillräcklig kunskap i tekniska hjälpmedel för kommunikation 

anser något fler män (n=54) än kvinnor (n=42) att de har. Skillnaden var inte heller här 

signifikant. Mellan grupperna erfarenhet eller yrkeskategori kan inga skillnader ses i någon 

utav påståendena. 

 

Kommunikation på olycksplats enligt frågeformulärets öppna svarsalternativ 

 

Möten med SL 

När personal kommer till olycksplats anser majoriteten att informationsöverföring fungerar 

bäst när parterna kan mötas ansikte mot ansikte. Faktorer som påverkar beslutet att istället 
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söka kontakt via radio eller telefon är olycksplatsens storlek, det geografiska läget, eller om 

platsen inte är säker som vid hot- och våldsituation eller vid kem- och farligt gods olycka. 

 
Problem med att hitta sjukvårdsledaren på platsen beror på att han/hon inte använder västen 

som utmärker SL på en olycksplats eller inte befinner sig på förväntad plats. En stor 

olycksplats där många personer befinner sig eller mörker försvårar också möjligheterna att 

finna SL. 

 

Personliga egenskaper hos SL 

Informationsöverföringen på en olycksplats anses fungera bra när de flesta inblandade vet vad 

som ska göras, alla lyssnar och respekterar SL beslut och tar uppgiften på allvar vilket 

minskar risken för kaos. Respondenterna framhäver att erfarenhet och rätt personlighet leder 

till bra sjukvårdsledning och en bra SL underlättar arbetet. Många känner sig oerfarna och 

osäkra för ledningsfunktionen. Ett fåtal nämner att de ibland ifrågasätts utav polis och 

räddningstjänst. Det beskrevs även individer som ”kör sitt eget race”, som inte respekterar 

vedertaget arbetssätt enligt PHLS-konceptet eller SL beslut. För mycket hänger på en person 

(SL) som ska räcka till för alla. Bristande erfarenhet anses leda till sämre bakåtrapportering 

till SL. Större olyckor med många inblandade försvårar kontakten med SL som då har ett stort 

antal personal att informera och informeras utav. Det framkom även att det är lätt att fastna i 

omvårdnaden av skadade/drabbade och glömma rapporteringen bakåt till SL.  

 

Utbildningens förtjänster 

PHSL-utbildningen leder till att alla ”pratar samma språk” och vet vad som gäller, vilket 

underlättar arbetet på olycksplats, då alla följer samma koncept. I PHSL- utbildningen tas 

vikten av kommunikation upp. Erfarenhet och utbildning ger kunskap om värdet av 

information och rapportering på olycksplats. Praktiska små repetitionsövningar och 

träning/utbildning i radiokommunikation är faktorer som framhävs främja 

informationsöverföringen mellan personalen på olycksplats. Närmare hälften av 

respondenterna, 46 personer (44,6 %) har kommenterat att mer övning och träning är 

önskvärt. 
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För- och nackdelar med kommunikationsutrustning 

Radiokommunikationen är en omständighet som påverkar informationsöverföringen både 

positivt och negativt och det finns tekniska respektive mänskliga faktorer som framkom. 

Respondenternas åsikter angående radions fördelar är bra täckning, all personal inom 

skadeområdet hör vad som sägs.  

Den är driftsäker och inte beroende av andra system, lättanvänd och snabb. Handradion finns 

alltid med och det är lätt att nå rätt människa fort. Nackdelar med radio anses vara att den har 

dålig räckvidd/täckning eller personalen kan befinna sig i radioskugga. Batterierna har för 

kort drifttid. Personer som har dålig radiodisciplin eller ovana att hantera radion försvårar 

radiokommunikationen. Obehöriga kan avlyssna samtal på olycksplatsen. Endast en kan prata 

åt gången. Den anses klumpig och svår att använda, krånglig att ställa in rätt kanal och den 

saknar mikrofon att sätta fast på kragen. Viktigt att personal på olycksplatsen selekterar vad 

de meddelar SL och MA för att inte blockera kommunikationsvägarna. Det händer att oväsen 

på olycksplatsen stör kommunikationen. 

 
Mobiltelefonen anses lättanvänd, driftsäker och snabb. Det behövs inget radiospråk och de 

flesta är vana att använda en mobiltelefon. Det är bra att kunna prata ostört med en person i 

taget och det är lättare att höra i telefon än på radion. Telefonen möjliggör kontakt med 

personer som inte finns på skadeplatsen exempelvis sjukhus och läkare. Telefonens nackdelar 

är att det bara går att prata med en i taget, alla på skadeplatsen hör inte vad som sägs. Ofta 

upptaget och det kan ta lång tid innan personen som söks svarar. Telefonnummer kan vara ett 

problem. Telefonen har dålig täckning, är liten med små knappar som är svåra att hantera.  

 
Fördelar med mobitex är att informationen kommer som ett till textmeddelande, inga 

missförstånd för att det är svårt att höra. Den underlättar kontakten med SOS i en situation när 

många enheter vill komma i kontakt med dem. Sekretessen ansågs vara hög, inga 

utomstående når informationen. Nackdelar som framkom är att informationen ofta blir 

knapphändig och det är en envägskommunikation. Den upplevs även av några respondenter 

som omständlig att använda. 
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Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka ambulanspersonalens uppfattningar av 

informationsöverföringen mellan sjukvårdens personal på olycksplats. Studien gjordes för att 

undersöka om det framkom omständigheter som försvårar respektive underlättar 

informationsöverföringen. I resultatet framkom att endast 12 % av ambulanspersonalen 

instämde helt med att informationsöverföringen på olycksplats fungerar tillfredsställande och 

36,5 % ansåg att informationsflödet kunde fungera bättre. Respondenterna uppgav att det 

fanns både tekniska och mänskliga faktorer som påverkade informationsflödet. 

Olycksplatsens geografiska läge, storlek och typ av olycka hade också betydelse.  

 

Resultatdiskussion 

På en olycksplats är det teamwork med många personer som är inblandade i arbetet och allas 

insatser påverkar resultatet. Ett lag av experter är inget expertlag om de inte kan samarbeta. 

Att träna teamwork och kommunikation är en förutsättning för att arbetet ska flyta på och att 

patientsäkerheten ska upprätthållas (Burke, Salas, Wilson-Donnelly & Priest, 2004). SL har 

en stor del i att få samarbetet och kommunikationen att fungera effektivt. I de fria 

kommentarerna framkommer att en SL med erfarenhet och rätt personliga egenskaper gör att 

arbetet fungerar bättre. Respondenterna ansåg att SL bör vara lätt att hitta och få kontakt med 

vilket kunde underlättas av att han/hon bär sin utmärkning det vill säga väst och hjälm och 

befinner sig på förväntad plats. I ett inledande skede bör SL införskaffa information om 

olycksplatsen och antalet skadade. Enligt Rüter et al (2006) bör rekognosceringen ske genom 

att MA tar ett varv runt på olycksplatsen och rapporterar till SL. I verkligheten är det vanligt 

att även SL själv går ut på platsen. SL ska ansluta sig till ledningsgruppen på den plats som 

gemensamt anses vara lämplig för ledningsfunktion. Detta innebär att ta ett steg bakåt från 

olycksplatsen och därmed bli lättare för anländande personal att finna. Om flera ambulanser 

kommer tidigt och ingen plats för ledningsgruppen har hunnit upprättas försvåras 

förutsättningarna för att hitta SL, då underlättar hjälmen och västen sökandet. Endast 28,7 % 

höll med om att det är lätt att hitta SL. Olyckans omfattning, geografiska läge och storlek 

underlättar eller försvårar chanserna att hitta SL då de flesta vill ta kontakt ansikte mot ansikte 

för informationsöverföring när personal anländer till platsen.  

Rutinerad personal som vet värdet av fortlöpande kommunikation med SL under 

räddningsarbetet framkom som en fördel för insatsen. 
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Av studiens 103 respondenter har endast 5 personer svarat att de aldrig varit i 

ledningsfunktion. Endast 18,6 % uppgav att de känner sig säkra i rollen och det framkom en 

signifikant skillnad mellan könen, fler män än kvinnor känner sig säkra i rollen som SL. 

Tidigare forskning har visat att män och kvinnor med samma formella utbildning har olika 

handlingsmönster och skilda erfarenheter vid kontakt med andra (Sandberg, 2006). Det är 

osäkert om invanda könsroller eller hormonell påverkan gör att i föreliggande studie män 

verkar ha större självförtroende än kvinnor. Enligt socialpsykologi och utvecklingspsykologi 

anses inte dålig självkänsla hos kvinnor vara medfödd utan en effekt av möten och relationer 

(Thomsson, 2002).  

  

Alla respondenter i vår studie hade fått PHSL-utbildningen vilken framställs, i de fria 

kommentarerna, som positiv. Alla får samma kunskap och jobbar utifrån samma koncept 

vilket bidrar till ett professionellt arbetssätt. Det är ändå bara 16,5 % som instämmer helt med 

att de känner sig tillräckligt utbildade för att leda sjukvården på olycksplats. Det är även här 

signifikant fler män än kvinnor som anser sig ha tillräcklig utbildning. Nästan en fjärdedel 

(24,2 %) av respondenterna känner sig otillräckligt utbildade. I de fria kommentarerna påtalar 

flera respondenter att de önskar mera övning. Det framkommer att små enkla praktiska 

övningar ofta istället för stora övningar sällan är att föredra. Det borde vara möjligt att rikta 

utbildningsinsatser mot de områden som personalen framhåller. Det är möjligt att flera 

övningstillfällen skulle kunna bidra till att kvinnor känner sig mer säkra inom området. Små 

enkla övningar är sannolikt inte lika kostsamma som stora katastrofövningar är. Övning ger 

färdighet menar Klein och Weigelt, (1991) och öva är det bästa vi kan göra för att skapa ett 

kontrollerat kaos och vara förberedda när det händer. 

 

Av respondenterna uppgav 69,4 % att de hade erfarenhet av större händelse (där 

ledningsfunktion varit aktiv) 1-7 gånger och 16,3 % åtta eller fler gånger. Även om den 

genomsnittliga yrkeserfarenheten var lång (17 år) kan slumpen avgöra att en person med lång 

erfarenhet har sluppit större olyckor och en med kortare erfarenhet har varit med om flertalet. 

I de öppna svarsalternativen beskrev ett flertal av respondenterna att de upplever att det är för 

sällan som de är delaktiga i större händelser. Wireklint-Sundström (2005) beskriver att 

ambulanspersonal har förmåga att arbeta flexibelt och anpassa sig till nya arbetsmiljöer. Det 

finns även beskrivet att narkospersonal utförde ett effektivt arbete i samband med en 

terroristattack i norra Irland tack vara att de vana att arbeta i olika miljöer (Lavery & Horan, 

2005). Författarna tror att ambulanspersonal har den kunskap som behövs för att skapa 



 - 24 -

förutsättningar för att utföra ett professionellt omvårdnadsarbete vid en större händelse med 

hjälp av sin erfarenhet av oväntade situationer. Trots att flertalet av ambulanspersonalen har 

känslan av att de saknar erfarenhet av större händelse. 

 

 En bidragande orsak till skador och missöden som drabbar patienten är ineffektiv 

kommunikation, när information ska överföras från en person till en annan riskerar den att bli 

förändrad (Wallin & Thor, 2008).  De menar även att när alla inblandade har förståelse för 

situationen skapas grunden för ett bra beslutsunderlag vilket bidrar till att arbetet flyter på och 

patientsäkerheten ökar. Endast 11,8 % av respondenterna ansåg att de fick tillräckligt med 

information för att utföra sitt uppdrag när de kommer till olycksplatsen, vilket är en låg siffra. 

Dock framkommer det att bara 8 % instämmer helt med att de behöver be om kompletterande 

uppgifter, vilket gör resultaten svårtolkade. En möjlig förklaring kan vara att uppgiften löses 

trots att informationen är knapphändig. Enligt Forslund (2007) är ambulanspersonal bättre 

förberedd och har en högre handlingsberedskap när informationen är saklig och innehållsrik. 

Den vanligaste informationen som saknas (52,4 %) är vart patienten ska transporteras. I rollen 

som SL har 37,2 % av respondenterna angett att de instämmer helt med att ankommande 

personal tar till sig den information som ges och en relativt låg andel (17,4 %) av 

respondenterna som i SL-funktionen anser sig få tillräcklig information bakåt för att kunna 

behålla kontrollen. SL skall ha en välfungerande kommunikation både internt på 

olycksplatsen och externt med den regionala ledningen. Det anses som den viktigaste 

framgångsfaktorn att kontakten mellan SL och den regionala ledningen fungerar (Rüter et al., 

2006). En intervjustudie skulle göra det möjligt att ställa frågor relaterade till dessa svar för 

att ge en fördjupad förståelse för situationen.  

 

Tekniken kan ställa till bekymmer när den inte fungerar, kommunikationsvägarna försvåras 

och viktig informationen når inte fram (Lavery & Horan, 2005; Mohammed, Mann, Nawabi, 

Goodier & Ang, 2006). Handradion som är en vanlig kommunikationsväg på olycksplats har 

brister. Hela 40 % av respondenterna har svarat instämmer inte alls eller till liten del med att 

den är driftsäker. Radioskugga, dåliga batterier och personer som inte är vana att hantera 

ambulansens kommunikationsutrustning framkommer i de fria kommentarerna som hinder i 

informationsflödet. Det framkommer dock att kommunikationsutrustningen har många 

fördelar när det fungerar som det ska. Det går lätt och snabbt att få tag i den person som söks 

och även snabbt att få ut information till många samtidigt. Telefonen är ett bra hjälpmedel när 

man vill prata ostört med någon eller kontakta mottagande sjukhus för information eller få 
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kontakt med högre medicinsk kompetens. Vår slutsats är att telefon och kommunikationsradio 

kompletterar varandra bra, båda behövs i olika situationer. Enligt ett antal respondenter går 

det dock att anskaffa kommunikationsradioapparater med bättre kvalitet än de som idag 

används. Mobitex är en kommunikationsväg som sitter fast i bilen, den kan av praktiska skäl 

inte användas för kommunikation mellan personal på olycksplats. Majoriteten av 

respondenterna är missnöjda med mobitex som hjälpmedel på olycksplats.  

 

Enligt Rüter, et al., (2006) bör all personal som anländer till en olycksplats ta kontakt med SL. 

I vår studie har 82,5 % av respondenterna svarat att de alltid tar kontakt med SL när de 

kommer fram. Intressant är att när respondenterna står i ledningsfunktion upplever endast 

31,5 % att de alltid blir kontaktade utav ankommande personal. Varför denna skillnad finns 

framkommer inte i vår studie. Eventuellt kan frågan i vår enkät vara en orsak till detta 

märkliga resultat då den är ställd till SL/MA. Alla som kommer till platsen tar ju inte kontakt 

med MA.  

 

 I Johansson och Knutsson (2007) sammanställning utav Katastrofmedicinska 

observatörsstudier (KAMEDO-rapporter) framkom att bäst omhändertagande av patienterna 

sker om det är erfaren ambulanspersonal som sköter prioriteringsarbetet på olycksplatsen. En 

fungerande kommunikation med sjukhuset ledde till att sekundärtransporter av patienter 

minskade då de kom till rätt sjukhus direkt (Johansson & Knutsson, 2007). En person som har 

förmåga att organisera och sortera i en kaotisk situation är ju rimligen bättre lämpad för att 

leda arbetet på en olycksplats jämfört med en person som har svårt med detta. Hur det 

organisatoriskt ska lösas för att rätt person ska finnas tillgänglig när en olycka sker är 

naturligtvis inte en helt lätt uppgift. Rätt man på rätt plats har både mänskliga och materiella 

vinster. Omvårdnaden blir professionell och effektiv om patienterna och de drabbade kommer 

till rätt vårdnivå direkt, vilket spar både lidande och pengar. 

 

Metoddiskussion 
 
Studien genomfördes som enkätstudie, vi valde metoden för att så många som möjligt skulle 

kunna tillfrågas vilket ger en bredd i undersökningen, samt att deltagarna kunde svara 

anonymt. Vid en intervju kan den som ställer frågorna påverka deltagarna, vilket inte sker vid 

en enkätundersökning (Polit & Hungler, 1999). En nackdel med enkätstudier är att det inte 
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ges möjligheter att ställa följdfrågor när ett oväntat svar framkommer (Ejlertsson, 1996). Av 

denna anledning gavs respondenterna chans till fria kommentarer. Svaren har kategoriserats 

men skulle ha kunnat tolkas med innehållsanalys men tidsramen för uppsatsarbetet medgav 

inte detta. Vi kunde inte finna någon tidigare använd och validerad enkät vilket gjorde att vi 

valde att själva utforma en utifrån vårt syfte. Eftersom enkäten inte använts tidigare utformade 

vi först en enkät som testades i en pilotstudie för att öka studiens validitet. Validitet kan 

översättas med giltighet, i vilken utsträckning resultatet reflekterar syftet (Bell, 2006). 

Validitet är hur väl man mäter den variabel man har avsett att mäta (Carlsson, 1990). För att 

en mätmetod skall beräknas som valitt skall den vara relevant i sammanhanget och mäter eller 

beskriver det man avsett till exempel att frågorna i en enkät ger svar på undersökningens 

frågeställning/ar. Validitet innebär att använda rätt sak vid rätt tillfälle (Polit & Hungler 

1999). 

 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet (Bell, 2006) och det avser vilken säkerhet mätinstrumentet 

har (Carlsson, 1990). Det menas att om samma undersökning görs om under samma 

förutsättningar bör resultatet bli detsamma. I kvantitativa studier används olika testmetoder 

för att testa reliabiliteten (DePoy & Litlin, 1999). Hög reliabilitet innebär att det är en god 

överensstämmelse mellan mätningarna. Då vår enkät endast har använts en gång går det inte 

att garantera tillförlitligheten i studien. En test för internkonsistens gjordes på alla frågor som 

besvarades på Likert-typ skalor med fem svarsalternativ och som ingick i avsnitt två, tre och 

fyra. Cronbach’s alpha var 0,76 vilket kan anses vara ett mått på tämligen godkänd reliabilitet 

(Polit & Hungler, 1999). Enligt Trost (1994) räknas en svarsfrekvens mellan 50-75 % som 

gångbar i en enkätstudie, vår svarsfrekvens var 72 %.  

 

Under studiens gång har vi upptäckt brister i enkätens utformning som inte framkom i 

pilotstudien. I resultatet framkom att 48 personer har erfarenhet utav rollen som SL eller MA 

åtta gånger eller mer men det är bara 16 personer som varit med om en större händelse där 

sjukvårdsledning varit i funktion. Vår fundering är om uttrycket större händelse har varit 

förvillande för respondenterna vilket lett till det oväntade resultatet. Även frågor angående 

SL/MA kan ha uppfattats som förvillande då vi inte har skilt på dem i alla frågor. Frågorna är 

dock ställda i förhållande till ledningsfunktion vilket båda rollerna innebär. Vi har endast valt 

att återge respondenternas svar angående informationsflödet på olycksplats genom att 

sammanställa dem på ett så korrekt och sanningsenligt sätt som möjligt. 
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Examensarbetets betydelse 

Vi hoppas att studien har bidragit med ett underlag för att vidareutveckla samarbetet på 

olycksplats och skapa förutsättningar för god omvårdnad och ökad patientsäkerhet. 

Resurserna är begränsade och förutsättningarna skiljer sig åt från olycka till olycka. Genom 

att ta del av resultatet i den här studien kan ambulanspersonal uppmärksammas på vikten av 

fungerande kommunikation på olycksplats och av komplexiteten av att vara sjukvårdsledare. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till fortsatta studier inom detta område kan vara om samarbetet med räddningstjänsten 

och polisen påverkar informationsflödet och därmed omhändertagandet utav 

skadade/drabbade. Att undersöka om genusperspektivet påverkar arbetet på olycksplats skulle 

vara intressant. Finns det faktorer i sjukvårdens egen organisation som påverkar 

informationsflöden på olycksplats.    

 

 

 

”Det största problemet med kommunikation är att man tror att det har ägt rum”: George 

Bernhard Shaw 
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