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Introduktion: Den senaste tidens medicinska utveckling har medfört en centralisering av 

akutmottagningar och sjukhus med specialistsjukvård. Det betyder fler och längre 

ambulanstransporter som i sin tur ställer högre krav på den prehospitala personalen. Sverige är 

överlag ett glest befolkat land och för den svårt sjuke eller skadade patienten kan tiden in till 

sjukhus vara livsavgörande.  

 

Syfte: Att undersöka sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda svårt sjuka eller 

skadade patienter prehospitalt på landsbygden.  

 

Metod: Data insamlades genom en webbaserad enkät besvarad av 21 deltagare från nio 

stationer belägna på landsbygden i mellersta Sverige. Materialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

Resultat: Analysprocessen resulterade i fem huvudkategorier: vikten av förberedelser och 

planering under framkörning till patient, vikten av god handlingsberedskap under transport 

med patient, känsla av ensamhet och maktlöshet att arbeta på landsbygden, möjligheten att 

utvärdera given behandling och ge god omvårdnad under transport samt vikten av att extra 

resurser finns att tillgå. Arbetet på landsbygden kan upplevas ensamt och det är värdefullt att 

kunna diskutera medicinska beslut med en annan sjuksköterska eller medicinskt bakre stöd.  

Konklusion:  Arbete på landsbygden medför längre transporter in till sjukhus och det är 

viktigt med en god planering och en god handlingsberedskap både i behandlingen av patienten 

samt vid behov av extra resurser. Arbetet kan medföra både en känsla av ensamhet och 

maktlöshet samt en känsla av glädje. Längre transporter ger möjlighet till god omvårdnad och 

utvärdering av given behandling. Att arbeta på stationer belägna på landsbygden kan vara både 

utmanande och utvecklande, och att ha några års erfarenhet av ambulanssjukvård innan man 

börjar på landsbygden anses positivt.  
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Introduction: The recent medical development have led to a centralization of emergency 

rooms and hospitals with specialist care. This means more and longer ambulance transports, 

which in turn leads to higher demands on the prehospital staff. Sweden is a generally sparsely 

populated country, for the severely ill or injured patient, the time to reach the hospital can be 

crucial for life or death.  

 

Aim: To examine the experiences of prehospital nurses when they nurse and cherish severely 

ill or badly wounded patients out of hospital in rural areas.  

 

Method: A web-based survey was conducted and 21 prehospital nurses working in rural areas 

in two regions in the middle of Sweden participated. The material was analyzed with 

qualitative content analysis.  

 

Result: The analysis process resulted in five main categories: the importance of preparation 

and planning before arriving to patient, the importance of good preparedness during transport 

with a patient,  feelings of loneliness and powerlessness, the opportunity to evaluate the given 

treatment and provide good nursing care during transport and the importance of additional 

resources being available. Working in rural areas can be experienced with a feeling of 

loneliness and it is valuable to be able to discuss medical decisions with another nurse or 

medical support.  

 

Conclusion: Rural work entails longer transport to hospitals and it is important to have good 

planning and good preparedness both in the treatment of the patient and when needed extra 

resources. The work can bring both a feeling of loneliness and powerlessness as well as a 

feeling of joy. Longer transports provides the opportunity for good nursing and evaluation of 

given treatment. Working at stations located in rural areas can be both challenging and 

evolving and having a few years of experience in ambulance care before starting working in 

rural areas is considered positive. 
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1.  Inledning 

Ambulanssjukvården har utvecklats från att vara en transportverksamhet till att idag vara en 

kombination mellan transport och specialiserad hälso- och sjukvård. I ambulanssjukvården utförs 

dagligen avancerade undersökningar och behandlingar (Beillon 2010). För att kunna administrera 

läkemedel i ambulansen krävs att minst en i besättningen är legitimerad sjuksköterska (SOSFS 

2009:10). Verksamheten är en avancerad prehospital akutmedicinsk tjänst som innehåller resurser 

för medicinsk bedömning, undersökning och behandling av akut sjuk eller skadad patient före 

ankomst till sjukhus (Beillon 2010). 

Personalen som arbetar i ambulans möter människor med många olika sjukdomstillstånd och skador 

och saknar ofta tillgång till patienternas tidigare sjukdomshistoria. Arbetet präglas av ett 

självständigt beslutsfattande i teamet då möjligheten till läkarkontakt inte är densamma prehospitalt 

som inne på ett sjukhus (Kongstad 2016) och det är sjuksköterskan som har det högsta medicinska 

ansvaret för patienten (Holmberg & Fagerberg 2010).  Idag ställs allt högre krav på den prehospitala 

personalen då vårdtiderna för inneliggande patienter begränsas och utskrivning många gånger sker 

när den akuta fasen är under kontroll. Allt fler patienter som egentligen har ett behov av att vara 

inneliggande skrivs idag tidigare ut till hemmen (Sung & Herbst 2017). Samtidigt flyttas också mer 

av den avancerade sjukvården, tidigare utförd inne på sjukhusen, ut i hemmen (Hagiwara et al. 

2014, Seow et al. 2010, Lim et al. 2018). 

 

2.  Bakgrund 

Enligt Nationalencyklopedin är glesbygd ett område där det inte lever så många människor och är 

befolkningsstatistiskt motsatsen till tätort (Nationalencyklopedin 2020). Som synonym till glesbygd 

används ordet landsbygd (Synomer 2020). Enligt tillväxtverket (2020) finns flera definitioner på 

landsbygd. Men i stort är det faktorer som befolkningsstorlek, befolkningstäthet och avstånd som 

skiljer en landsbygd från en stad eller tätort.  

Följande i arbetet kommer ordet landsbygd att användas förutom när en aktuell källa använder ordet 

glesbygd istället. 

2.1.  Centralisering inom vården 

Under -90-talet gjordes förändringar inom vården i Sverige. En snabb medicinsk utveckling 

medförde att antalet akutsjukhus minskade och en större del av vården kom att bli öppen vård där 

exempelvis primärvården omhändertog ett större antal patienter. Dessa strukturförändringar innebar 

en förbättrad vård av högre kvalitet för, samt möjligheten att nå allt fler, främst äldre, patienter. 

Sjukhusen med traumaberedskap, möjlighet till akuta operationer och förlossningsvård 

centraliserades och den planerade vården utfördes i allt mindre grad i anslutning till den akuta 

vården (Sveriges kommuner och Regioner 2019). Koncentrationen av sjukhus med specialistvård 

medför en ökning av, samt längre ambulanstransporter. Det i sin tur ställer högre krav på den 

prehospitala personalens kunskap (Bremer 2016, Beillon et al. 2009) och det är viktigt att de har en 

förmåga att vara kreativa och flexibla, samt att de besitter en förmåga att skapa en meningsfull och 

förtroendeingivande relation till patienterna (Holmberg & Fagerberg 2010). 
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2.2.   Glesbygdsmedicin och rätten till jämlik vård 

Glesbygd är för många förknippat med avstånd. Tillsammans med medicin förknippas det ofta med 

avstånd till sjukhus och definitiv vård. Ett avstånd till sjukhus bidrar till att patienter söker mer 

sjukvård utanför sjukhuset, och det i sin tur leder till att den verksamma vårdpersonalen utanför 

sjukhus handlägger många olika sjukdomstillstånd och situationer (Glesbygdsmedicinsk Förening 

2019). Att ha ett längre avstånd till sjukhus eller exempelvis en narkosjour kan kännas väldigt 

skrämmande de gånger en patient är kritisk. Många gånger upplevs arbetet också väldigt spännande 

då den högsta medicinska kompetensen på plats tillhör den prehospitala personalen och utgången 

många gånger ligger i deras händer (Glesbygdsmedicinsk Förening 2019). 

I Cairns konsensusförklaring (Australian College of Rural & Remote Medicine 2014) kring 

glesbygdsmedicin, vilket är ett internationellt dokument, framkommer att människor bosatta i 

glesbygden har en sämre tillgänglighet till hälso- och sjukvård än de som bor i tätorter. 

Konsensusförklaringen menar att bosatta i glesbygden löper större risk att endast erhålla en 

osammanhängande vård relaterat till långa avstånd till exempelvis akutsjukvård, mödra- och 

barnavård. Vidare skulle en ökad tillgänglighet för hälso- och sjukvård också gynna en ekonomisk 

samhällsutveckling i glesbygd.  

En svensk definition av glesbygdsmedicin finns inte. Internationellt används begreppet ”Rural 

medicine” som också har en akademisk förankring. Sverige är ett överlag glest befolkat land, ur ett 

europeiskt perspektiv, med cirka 22 invånare per kvadratkilometer. Våra äldre är idag fler och de 

blir äldre än någonsin. Faktum är att Sverige internationellt sett har en äldre befolkning och ligger i 

toppen inom EU gällande andelen invånare över 65 år. Det medför ett krav på bred medicinsk 

kunskap om såväl somatiska som psykiska och psykosociala sjukdomstillstånd hos den personal 

som arbetar på landsbygd eller gles landsbygd (Glesbygdsmedicinskt centrum 2019, 

Glesbygdsmedicisnk Förening 2019). 

Med en jämlik hälso- och sjukvård menas att varje individ ska erbjudas vård som bemöter den 

enskildes behov och hela befolkningen ska erhålla vård på lika villkor. Alla människor ska bemötas 

med respekt då alla är lika mycket värda oavsett ursprung och företräde ska ges till den som är i 

störst behov av sjukvård (SFS 2019:996, kap. 3 §1). För att minska skillnader i bemötande, 

behandling och vård har organisationer och myndigheter samlats av SKR (Sveriges Kommuner och 

Regioner) till en plattform som ska agera nationellt för en jämlik hälso -och sjukvård. 

Befolkningens hälsa utvecklas på många håll i en positiv riktning och sjukvården i Sverige håller 

mycket hög kvalitet men trots detta skiljer sig hälsan åt mellan olika grupper som t.ex. 

socioekonomiska grupper och kön. SKR arbetar dels utefter World Health Organization (WHO) och 

har översatt deras strategi “proportionell universalism“ till budskapet “gör jämlikt- gör skillnad”. 

Med det menas att människor ska ses utifrån varje enskild individ och att alla har olika 

förutsättningar. Alla ska erbjudas vård och hjälp, dels generellt men också anpassat efter varje 

individ (Sveriges Kommuner och Regioner 2019).  

2.3.  Lagar och föreskrifter 

Ambulanssjukvården i Sverige styrs av hälso- och sjukvårdslagen och syftar till att ge alla 

medborgare en god och kvalitativ vård på lika villkor (SFS 2019:996, kap.3 §1). Enligt 

Socialstyrelsen (SOSFS 2009:10) är god vård en kunskapsbaserad ändamålsenlig vård med 

patienten i fokus. Vården ska vidare vara patientsäker, jämlik och ska ges i rimlig tid. 

I patientlagen (2019:964, kap.2 §1&2) framgår vikten av att sjukvården ska vara lättillgänglig och 

att patienter i behov av vård snarast ska möjliggöras en medicinsk undersökning av sitt 

hälsotillstånd. 
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Det har riktats kritik mot Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård då de inte har ansetts 

ha tillräcklig kunskap om utvecklingen av ambulanssjukvården och dess eventuella brister och 

skillnader i landet. Och därmed vidare inte kunnat vidta nödvändiga åtgärder för att bidra till en 

effektiv och säker ambulanssjukvård (Bremer 2017). 

Socialstyrelsen slog 1997 fast att sjuksköterskor inom ambulanssjukvården utgör ett specialområde 

och därav utarbetades den första kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterska. 

Socialstyrelsen beslutade att minst en i ambulansbesättningen ska vara legitimerad sjuksköterska 

med behörighet att administrera läkemedel till patienterna (SOSFS 2009:10). 

2.4.  Identifiering och handläggning av kritisk patient 
I ambulansen görs en standardiserad mätning av vitalparametrar enligt National Early Warning 

Score (NEWS) som vidare fungerar som en hjälp i bedömningen av en svårt sjuk patient. Detta ökar 

möjligheten till ett effektivt akut omhändertagande av svårt sjuka patienter och en eventuell 

försämring. NEWS har visat sig ha en mycket god förmåga att identifiera patienter som löper risk 

för att drabbas av hjärtstopp, död eller oplanerad intensivvård (Spångfors 2018). Det är en fördel att 

patienter snarast möjligt genomgår en bedömning med hjälp av NEWS då tidig identifiering av ett 

försämrat allmäntillstånd underlättar för insättandet av tidiga åtgärder. I sin tur skulle det minska 

risken för ytterligare försämring av patientens tillstånd och död. Det är därför av största vikt att 

patienter anländer till sjukhus i rimlig tid. Tidigt insatt behandling är många gånger livsavgörande 

för patienten. Exempelvis ökar mortaliteten för en patient med sepsis med 8% för varje timme utan 

insatt antibiotika (Spångfors 2018). 

Under året 2018 var antalet patientbesök på akutmottagningarna runt om i Sverige ca 1,9 miljoner. 

Denna siffra visar endast patienter från 19 år och äldre (Socialstyrelsen 2019). Ungefär en fjärdedel 

av dessa besök är relaterade till skador (Lennquist 2017). Denna typ av vård är mycket kostsam 

speciellt när man ser till den avancerade vård som krävs vid stora personskador. Sverige har kommit 

långt vad gäller skadepreventioner till skillnad från många andra länder. Skador kommer dock alltid 

att inträffa och till följd av samhällsutvecklingen ändrar skadetypen karaktär, t.ex. ökat våld i 

samhället, terrorhot etc. När en personskada har inträffat är det ändå möjligt att kunna påverka 

konsekvenserna av skadorna. Cirka 20 procent av traumaorsakade dödsfall hade kunnat förhindrats 

om snabbare insatser och effektivare åtgärder hade gjorts prehospitalt (Lennquist 2017). 

Trauman sker såväl på landsbygden som i tätorter. Det är av stor vikt att rätt patient kommer till rätt 

vårdnivå snarast möjligt då människor som drabbats av traumatiska skador på landsbygden löper 

större risk att avlida än patienter boendes i tätorter (Jarman et al. 2016). På landsbygden försvåras 

transporter bland annat av svårframkomlig terräng, långa avstånd till sjukhus samt ett fåtal sjukhus 

med specialistkunskap inom exempelvis traumaomhändertagande. Detta gör att transporterna 

mellan landsbygd och sjukhus förlängs (Malekpour et al. 2017). 

2.5.  Ambulanssjuksköterskans ansvar 

Det finns framtaget en kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor där det tas upp vad 

som förväntas av den yrkessamma sjuksköterskan. Förutom det som anges i den finns ytterligare 

kompetensområden en ambulanssjuksköterska ska kunna. I kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterska med specialistinriktning mot ambulanssjukvård går att läsa att 

ambulanssjuksköterskan självständigt och ofta med begränsade resurser ska ansvara för en 

avancerad omvårdnad i den prehospitala miljön, detta ibland under mycket pressade 

arbetsförhållanden. Ambulanssjuksköterskan ska bedöma patientens tillstånd, undersöka patienten 

och utifrån de fynd som hittas, ta beslut om vilka åtgärder som ska utföras samt utvärdera dessa.  
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Det är även dennes ansvar att, med hjälp av lokala behandlingsriktlinjer, självständigt besluta om 

vilka läkemedel som ska ges, administrera dessa samt utvärdera resultat av given behandling.  

Ambulanssjuksköterskan ska identifiera de kunskapsbrister som finns inom ambulanssjukvård och 

förstå betydelsen av och de konsekvenser som kan uppstå av att följa eller avvika från de 

vårdprogram och behandlingsriktlinjer som är framtagna (Swenurse 2012). 

 

2.6.  Problemformulering 

Den prehospitala kontexten i Sverige ser olika ut i tätort och på landsbygd. I tätorter är 

tillgängligheten till resurser bättre. Personalens förutsättningar kan skilja sig åt beroende på var i en 

region de arbetar. Att arbeta på landsbygden medför längre transporter till sjukhus och en 

begränsning av stöttning i form av ytterligare resurser kan förekomma. Idag ställs högre krav på 

ambulanspersonal än tidigare då mer och mer avancerad vård utförs i prehospital miljö och långa 

transporter medför ett längre vårdande. Ambulanspersonal arbetar i team om två och den 

legitimerade sjuksköterskan har det yttersta, framförallt det medicinska, ansvaret för patienten. Det 

är därför av vikt att söka kunskap om sjuksköterskors erfarenhet av prehospital vård på landsbygd. 

 

2.7.  Syfte 

Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda svårt sjuka eller 

skadade patienter prehospitalt på landsbygden. 

2.8.  Frågeställningar: 

• Vad innebär det att vårda patienter i samband med långa transporttider till sjukhus? 

• Vad innebär teamsammansättningen i samband med långa transporter av svårt sjuka eller 

skadade patienter? 

• Hur ser tillgången till extra resurser ut på plats hos patient samt under långa transporter? 
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3.  Metod 

3.1.  Design 

För att besvara studiens syfte gjordes en empirisk enkätstudie med kvalitativ ansats. Metoden 

används ofta vid undersökning av människors upplevelser och ansågs lämplig för studien 

(Kristensson 2014). En enkät med bakgrundsvariabler om urvalet tillsammans med möjligheten att 

lämna beskrivande svar kring ett eget valt patientfall skickades enligt ändamålsenligt urval ut till 

deltagarna. 

3.2.  Urval 
Deltagarna valdes ut genom ett ändamålsenligt urval med syftet att erhålla ett variationsrikt resultat. 

I studien inkluderades alla sjuksköterskor som arbetade på ambulansen på nio utvalda stationer 

inom två regioner som geografiskt enligt Jordbruksverket (2019) ansågs vara belägna på 

landsbygden. Exkluderades gjordes de sjuksköterskor som i dagsläget endast bemannade liggande 

sjuktransport på de utvalda stationerna. Sjuksköterskorna informerades om studien och blev 

erbjudna att deltaga genom ett informationsbrev som skickades till all personal inom 

inklusionskriterierna. Enkäten skickades ut till totalt 113 sjuksköterskor och 21 av dem valde att 

besvara och skicka in enkäten. 

3.3.  Datainsamling  
Ett informationsbrev (Bilaga 1) om studien skickades till verksamhetscheferna för 

ambulanssjukvården i de två valda regionerna. Ett skriftligt godkännande om att studien skulle få 

genomföras erhölls av verksamhetscheferna (Bilaga 2). När godkännande av utförandet av studien 

erhållits informerades även avdelningscheferna på respektive ambulansstation via ett 

informationsbrev (Bilaga 3). Önskvärt var att avdelningscheferna delgav personalen ett 

informationsbrev om studien (Bilaga 4) tillsammans med länken till den elektroniska enkäten. Detta 

för att författarna i så hög grad som möjligt inte skulle komma i kontakt med personuppgifter som 

kunde härleda insamlat material till en person. Datainsamlingen genomfördes sedan med hjälp av en 

elektronisk enkät som deltagarna gavs möjlighet att svara på under två veckor i månadsskiftet 

november/december 2019. Deltagarna informerades tillsammans med tillgången till enkäten att 

informerat samtycke gavs i samband med att deltagarna aktivt valde att besvara enkäten (Bilaga 5). 

Enkäten togs fram genom programmet Survey and Report som tillhandahölls av Karlstads 

Universitet. Enkäten började med fyra stycken demografiska frågor om kön, ålder, utbildning och 

antal års arbetslivserfarenhet inom yrket, och följdes vidare av 7 öppna frågor där deltagarna gavs 

möjlighet att lämna beskrivande svar utifrån egen erfarenhet om ett patientfall de vårdat på 

landsbygden med en längre transport in till sjukhus (Bilaga 6). Deltagarna beskrev hur det specifikt 

valda patientfallet började, vad de gjorde, vad de upplevde, hur det slutade samt vilken betydelse de 

upplever att teamsammansättningen i besättningen har. De fick även svara på hur tillgången till 

extra resurser ser ut just för dem och vad det innebär för dem under långa transporter. Slutligen fick 

alla deltagare möjligheten att delge ytterligare information relaterat till vård under långa transporter. 

3.4.  Dataanalys 
Allt insamlat material skrevs ut i två upplagor som en rapport från Survey and Report och 

bearbetades sedan i pappersformat. Dataanalysen genomfördes gemensamt av författarna som 

började med att läsa igenom det insamlade materialet enskilt flera gånger för att lära känna 

resultatet och se helheten. Data i form av respondenternas öppna beskrivningar analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats (Kristensson, 2014). Bearbetningen i den 

kvalitativa innehållsanalysen gjordes på en manifest nivå och fokuserade på de likheter och 

skillnader som tydligt syntes i det insamlade materialet.  
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Efter att materialet enskilt lästs igenom markerades de likheter och skillnader som kunde hittas med 

en gemensam färg för att åskådliggöra likheterna ytterligare. Slutligen visades markeringarna för 

varandra och en diskussion om det överstrukna materialet samt upptäckta likheter och skillnader 

inleddes. Vidare i innehållsanalysen arbetades texten genom att hitta en mening eller betydelse i det 

som “fanns under ytan” eller mellan raderna (Kristensson 2014). De resultat som svarade på 

studiens syfte plockades ut och kom att bli meningsenheter. Med hjälp av kondensering 

komprimerades meningsenheterna ner med syftet att behålla dess viktiga innehåll utan överflödiga 

ord. Kondenseringen grupperades sedan in i koder genom likheter och skillnader. Med hjälp av 

koderna växte subkategorier fram och de subkategorier som liknade varandra bildade sedan studiens 

fem huvudkategorier.  
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen, bearbetning från meningsenheter till kategorier. 

Meningsenhet  
 

Kondensering  
 

Kod  
 

Subkategori  
 

Kategori  
 

Kollegorna i bilen 

lade upp en plan. 

Använde 

framkörningstiden 

väl. 

Kommunicerade 

med SOS, fick 

kompletterande 

information. Hade 

bestämt vid 

ankomst att det 

gällde ett 

omhändertagande 

av en kritisk patient. 

 

Använder 

framkörningstiden 

väl och lägger upp 

en plan. 

Kompletterande 

kommunikation 

med SOS.  
 

Information är 

viktigt i 

förberedelserna av 

omhändertagandet. 

 

Inför möte med 

patient.  
 

Vikten av 

förberedelser och 

planering under 

framkörning till 

patient. 

 

Man känner sig 

ganska 

utlämnad/ensam och 

pressad under 1,5 

timme tills att 

sjukhusteamet på 5-

10 pers tar över 

patienten på akuten. 

Samtidigt så känner 

man sig viktig och 

betydelsefull.  
 

Känsla av att vara 

ensam under stor 

press då ett viktigt 

och betydelsefullt 

arbete utförs.  
  

Transporttiden ger 

negativa känslor 

och överlämningen 

ger känslan av 

lättnad.  

 

Transporttiden ger 

negativa känslor 

och överlämningen 

ger känslan av 

lättnad. 

Faktorer som 

påverkar vårdaren 

känslomässigt. 

 

Erfarenheterna visar 

att det kan innebära 

en känsla av 

ensamhet och 

maktlöshet att arbeta 

på landsbygden.  
 

3.5.  Etiska överväganden 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor framgår under §2 att den inte 

omfattar inhämtning av kunskap eller utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, inom ramen för 

högskoleutbildning på grundläggande eller avancerad nivå (SFS nr: 2003:460). Således behövde 

denna forskning inte erhålla ett tillstånd från etikprövningsnämnden. 

Innan studien startade registrerades uppsatsarbetet i Karlstad Universitets register för behandling av 

personuppgifter. 

 

Författarna har efter utvärdering kommit fram till att resultatet för studien kräver att personliga 

uppgifter som kön, ålder, yrkestitel och yrkeserfarenhet samlas in. Studien är dock inte beroende av 

insamling av känsliga personuppgifter och därmed behövde tillstånd inte heller sökas i regional 

etikprövningsnämnd (GDPR 2018).  
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Av den anledningen valdes att delge deltagarna elektroniska enkäter via ambulansstationernas 

avdelningschefer för att minska risken för tillgång till känsliga uppgifter. Enkäten konstruerades på 

ett sätt som inte skulle göra svaren möjliga att kunna härleda till person. Således har författarna inte 

haft någon kontakt med känsliga personuppgifter under arbetets gång. 

I informationsbrevet till deltagarna framgick att informerat samtycke givits vid val att svara på och 

skicka in enkäten. Sammanställningen av svaren gjordes i programmet Survey and Report som 

tillhandahölls av Karlstad Universitet. När studien är avslutad och examensarbetet är godkänt 

kommer allt insamlat material att förstöras. 
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4.  Resultat 

Med utgångspunkt från examensarbetets syfte och frågeställningar presenteras resultatet i form av 

kategorier samt en tabell som tagits fram efter granskning av de svar som deltagarna delgivit oss. 

Av de som deltog i undersökningen var ca hälften kvinnor och hälften män i ålder från 22–54 år och 

majoriteten av dem var ambulanssjuksköterskor. Nästan hälften av deltagarna hade arbetat mer än 

10 år. 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda svårt 

sjuka eller skadade patienter prehospitalt på landsbygden. Analysen av data resulterade i fem 

huvudkategorier och två subkategorier.  

Tabell 2. Sammanställning huvudkategorier och subkategorier. 

 
Vikten av förberedelser och planering 

under framkörning till patient 

 

 
Vikten av god handlingsberedskap 

under transport med patient 

 

 
Känsla av ensamhet och maktlöshet 

att arbeta på landsbygden 

 
Teamsammansättningen 

 
Möjligheten att utvärdera given 

behandling och ge god omvårdnad 
under transport 

 

 
Vikten av att extra resurser finns att 

tillgå 

 
Tacksamhet till de extra resurser som 

finns att tillgå 
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4.1.  Vikten av förberedelser och planering under framkörning till patient  
 

Många gånger är framkörningstiden till en patient lång och därför är det viktigt att använda tiden till 

att planera för hur arbetet på plats ska läggas upp. Att erhålla så mycket information som möjligt på 

vägen ut anses vara värdefullt för att kunna bedöma om fler resurser skulle behövas. 

“Kollegorna i bilen la tidigt upp en plan. Använde framkörningstiden väl. Kommunicerade med 

SOS fick kompletterande information. Hade bestämt vid ankomst gällde ett omhändertagande för en 

kritisk patient. Load and go <10 min. Bestämt möte av den assisterande ambulansen så att vi kunde 

mötas upp under vägen.” (A7) 

4.2.  Vikten av god handlingsberedskap under transport med patient  
 

Det krävs god handlingsberedskap för att kunna hantera plötsliga allvarliga situationer. Att ha 

förmågan att tänka steget längre när sjuksköterskan gjort allt enligt behandlingsriktlinjerna utan 

effekt. I det läget kan sjuksköterskan behöva kontakta bakre medicinskt stöd. 

“Jag gjorde mig beredd i tankarna för ett hjärtstopp orsakat av syrebrist och plockade fram 

larynxmask och io-borr. Jag “var på tå” och var mycket noggrann i övervakningen av patienten. 

Försökte inge ett lugn för att lugna patienten. Såg till att förbereda mig på åtgärder för det värsta 

tänkbara.” (A2) 

4.3.  Känsla av ensamhet och maktlöshet att arbeta på landsbygden  
 

I resultatet framkommer att många har upplevt en känsla av maktlöshet då de har gjort allt enligt 

behandlingsriktlinjerna men patienten fortfarande är i ett kritiskt tillstånd. En känsla av ensamhet 

infann sig hos vissa när de vårdade patienten under en längre tid samtidigt som de kände sig otroligt 

viktiga och betydelsefulla. Det upplevs som en lättnadskänsla vid framkomst på akutmottagning 

och dess vårdpersonal tar över patienten. I svaren på enkäten framkommer också att vårda en kritisk 

patient under en lång transport kräver återhämtning och möjlighet att samla ihop tankarna för att 

sedan kunna fortsätta jobba. 

“Man känner sig ganska utlämnad/ ensam och pressad under 1,5 timme tills att sjukhusteamet på 

5–10 pers. tar över patienten på akuten. Samtidigt så känner man sig otroligt viktig och 

betydelsefull.” (B6) 

“Maktlöshet, att inte kunna göra så mycket samt att veta att man har >10 mil kvar till sjukhuset och 

läkare.” (B1) 

“Att jag var ensam i situationen, att hela ansvaret låg endast på mina axlar. Jag upplevde lättnad 

när andra ambulansen möter upp och stöttning från annan ssk anländer.” (A9) 

“Under transporten får man självklart ett påslag själv. Man skall fokusera på patientens 

allmäntillstånd och ge patienten en känsla av trygghet samtidigt som du skall vara i kontakt med 

både läkare och rapportera in i ett tidigt stadie. Man måste också försöka vara lugn och trygg i sig 

själv för att få patienten själv att känna trygghet. I vissa stunder under resan upplever man sig 

behöva 5–6 armar. Det är många moment som skall göras, EKG, läkemedel, överblick över 

parametrar, ha koll på patienten, ha ringt olika instanser. Känslan kan också vara så att man är 

väldigt ensam även om man har en amb.sjuksköterska/ sjuksköterska i headsetet.” (B5) 
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“Jag tyckte synd om patienten. Jag hade mycket att göra så tiden till akuten ca 1 timme gick fort, 

samtidigt om jag tänkte ÅH tänk om vi vore framme nu när patienten mådde som sämst och låg och 

skrek i förtvivlan.” (A2) 

4.3.1.  Teamsammansättningens betydelse  

I resultatet framkommer att det har stor betydelse hur teamsammansättningen ser ut. Många 

sjuksköterskor upplever en ökad trygghet av att arbeta med en sjuksköterska, med eller utan 

specialistutbildning, när det gäller det medicinska ansvaret, administrering av läkemedel samt 

signering av journal. Detta upplevs speciellt som en extra stor trygghet för en sjuksköterska som är 

ny i yrket. Det nämndes också att det känns mer patientsäkert när två legitimerade sjuksköterskor 

arbetar i team men det finns även tankar om att nyutbildade sjuksköterskor utan tidigare 

vårderfarenhet inte bör arbeta på de stationer som har långa transporter. 

“Mycket stor inverkan. Utbildad ssk eller mer gör att patienten får en bättre vård. Mer 

patientsäkert.” (B2) 

“Mindre betydelse för totala resultat. Dock då bägge i besättning är sjuksköterskor så kan man dela 

på ansvarsbiten; bägge kan administrera läkemedel och signera journal.” (B6) 

“Jag vill trycka på att det är en trygghet att ha med sig en annan sjuksköterska med eller utan vub. 

Jag vet inte om man får samma tomhetskänsla och utmattning efter att ha vårdat en kritisk patient 

under kortare transport men vid längre så är man helt slut efteråt och då ska man samla ihop sig 

och fortsätta jobba.” (A8) 

“Som relativt ny så arbetar jag helst med en sjuksköterska pga att jag känner mig tryggare med 

läkemedelshanteringen när jag har någon att fråga.” (B1) 

“Jag tror inte det är lämpligt att nyutexaminerade ssk utan tidigare vårderfarenhet placeras på en 

ambulansstation där de har långa transporter med ensamarbete.” (A2) 

Det framkom även att det finns en trygghetskänsla i att arbeta med en ambulanssjukvårdare då de 

har lång erfarenhet inom yrket. Det upplevs också vara en trygghet i att de kör ambulansen.  

“Amb.sjukv. är ofta mycket skickliga då de jobbat länge. Tryggt att de kör.” (A4) 

Dock upplevde en del sjuksköterskor att de fick mindre erfarenhet av att agera sjukvårdsledare när 

de arbetade med en ambulanssjukvårdare då detta var deras uppgift vid t.ex. trafikolyckor. 

“Om jag ofta jobbar med ambulanssjukvårdare så upplever jag att mina erfarenheter av att vara 

sjukvårdsledare minskar.” (A2) 
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4.4.  Möjligheten att utvärdera given behandling och ge god omvårdnad under 

transport  

Att vårda patienter under långa transporter ger möjligheten att skapa en relation till patienten. Det är 

utvecklande då given behandling hinner utvärderas under transporten samt att patienten många 

gånger hinner förbättras. Det anses viktigt att besättningen har sjukvårdserfarenhet och har arbetat 

kliniskt några år antingen på sjukhus eller i ambulans då det ställer stora krav på personalen och kan 

vara en utmaning med en längre transport. 

“Det är fantastiskt med långa transporter tycker jag, för då får man se effekt av vården och 

medicinerna man ger och kan utvärdera. Man har tid att ta grundlig anamnes och ha djupa 

diskussioner med de patienter som kan. Man hinner dokumentera och utvärdera. Jag tycker att det 

är fantastiskt!” (A2) 

Att få tiden att skapa en god och ibland djupare relation med patienten och kunna lägga mer tid på 

omvårdnad ansågs värdefullt. 

“Vi hinner bygga relationer till patienter o deras anhöriga. Vi hinner att ge patienterna tid att prata 

till punkt. Man får ta del av många livsöden och livshistorier.” (A3) 

4.5.  Vikten av att extra resurser finns att tillgå  

Upplevelsen av att ha möjlighet till extra resurser verkar skilja sig något bland deltagarna. En del 

anser att det finns goda möjligheter till resurser bara de larmas ut i tid medan andra anser det mindre 

lätt att få extra resurser men att det också är en del av att arbeta på landsbygden, de är inställda på 

att “klara sig själva”. Många gånger kan en extra ambulans ha lång framkörningstid så det är viktigt 

att tidigt identifiera behovet av och larma ut en extra resurs. Tillgängligheten till helikopter eller 

akutbil med narkosläkare upplevs som god samt en trygghet i att ha helikopterläkaren som ett bakre 

medicinskt stöd. Det framkommer även att IVPA ses som en viktig resurs t.ex. vid en HLR-

situation. 

“Vi fick larm om falltrauma mer än 5m, okontaktbar patient. Beräknad framkörningstid 1h. 

Beräknad tid till sjukhus 1:45h. Samtidigt som vi fick larmet var det en klass 2 varning gällande 

kraftigt snöfall och byiga vindar. Ingen assistans av helikopter var aktuell. Assisterande ambulans 

skulle komma efter 1:15h.” (A7) 

“Immobilisering och snabb avtransport prio 1 mot närmsta sjukhus minst 10 mil dålig väg. Kontakt 

med SOS för överlastning till helikopter, nekas pga dåligt flygväder. Förfrågan om möte med 

infusion blod, men svar dröjer och inget möte kommer.” (B6) 

“Känns skönt att ha HKP till hands vid svårare fall, om de kan hjälpa till. Annars får man göra sitt 

bästa. I glesbygd är man inställd på att få klara sig själv en längre tid, tills mer kollegor anländer. 

Visst är det skönt när de kommer eller man möter dem, och någon hoppar in som tredje person.” 

(A8)  

“Räddningstjänsten kan komma för det mesta och bidra med extra händer.” (B4) 
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De som arbetat länge prehospitalt på landsbygd ansåg att det vid osäkerhet är bättre att larma ut en 

extra resurs för säkerhets skull, det finns ingen anledning eller prestige i att klara allt själv. 

“Genom åren har man tagit lärdom av alla långa transporter och har med sig i bagaget att det 

alltid är bättre att dra en extra resurs vid osäkerhet. Finns ingen anledning och prestige i att “klara 

av detta själv”. Man måste sätta patienten i första rummet.” (B2) 

4.5.1.  Tacksamhet till de extra resurser som finns att tillgå  

I båda regionerna finns helikopterläkaren som ambulanssjukvårdens bakre medicinska stöd. De 

flesta anser sig ha god hjälp av läkaren både på plats hos patient men även att kunna ringa till för att 

rådgöra samt få ordinationer utöver behandlingsriktlinjerna. 

“Patienten blev hela tiden successivt sämre. När det var ca 30 minuter kvar till akuten, hade 

patienten mycket svår lufthunger och ligger och skriker av lufthunger och ångest. Jag byter då till 

CPAP samt kontaktar läkare för rådfrågning.” (B2) 

“Då kvinnan var allergisk så hade hon redan påbörjat självmedicinering genom tabletter som för 

henne var tillgänglig. Vi tar också kontakt med Helikopterläkaren i tidigt stadie så vi vet att de är 

tillgängliga om det skulle vara kritiskt. I detta läge kan man också ha en diskussion med läkaren om 

hur en plan skall läggas upp.” (B5) 

Några beskriver värdet i att kunna få hjälp av en kollega i vårdarhytten under transport, framför allt 

av en sjuksköterska, då det under vissa transporter kan vara mycket stressigt och mycket att göra. 

Ett par extra händer som kunde hjälpa till och någon att diskutera eventuella behandlingar och 

åtgärder med minskade stressen. 

“Hämtning av Lucas för att ha i beredskap för ett ev traumatiskt hjärtstopp. Amb nr 3 möter upp 

med Lucas. Möte med hkp läkare sker efter ca 4 mil. Pat intuberas och thorakotomi vä lunga sker 

av läkaren.” (B2) 

“Jag upplevde även en viss stress när patientens tillstånd inte direkt blev bättre av behandling. Men 

jag upplevde en otrolig lättnad av att få möte med akutbil och läkaren med mig hos patienten. Då 

kunde vi diskutera vidare behandling.” (B7) 
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5.  Diskussion  

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda svårt 

sjuka eller skadade patienter på landsbygd. I resultatet framkommer att många sjuksköterskor helst 

arbetar tillsammans med en annan sjuksköterska för att minska känslan av ensamhet och maktlöshet 

när de vårdar svårt sjuka eller skadade patienter då de kan dela det medicinska ansvaret. 

Tillsammans med en ambulanssjukvårdare har sjuksköterskan ensam det medicinska ansvaret som 

visar sig upplevas som en stor press. Ambulanssjukvårdarna uppfattas ändock som trygga att arbeta 

tillsammans med då de har lång erfarenhet och är mycket kunniga inom sina områden.  

5.1.  Resultatdiskussion 

Av de svar vi fick tog majoriteten av deltagarna upp några områden som de ansåg viktiga: 

teamsammansättningens betydelse samt de känslor de upplever under långa transporter med svårt 

sjuka eller skadade patienter. Precis som Glesbygdsmedicinsk Förening (2019) beskriver upplevde 

flera av deltagarna känslor av både ensamhet och maktlöshet över de långa transporterna till 

sjukhus, men också en glädje och utveckling i de ibland utmanande situationerna. Det ställs höga 

krav på prehospitalt arbetande personal idag och det ingår i kompetensbeskrivningen för 

ambulanssjuksköterskor att självständigt göra bedömningar och ha det yttersta ansvaret för de beslut 

som fattas kring patienten (Swenurse 2012).  

Resultatet visade att kompetensen bland personalen har stor betydelse för att kunna känna sig trygg 

när det gäller det medicinska ansvaret och för att nå denna trygghet föredrar sjuksköterskor att 

arbeta tillsammans med en annan sjuksköterska. Specialistutbildning eller inte har mindre betydelse 

men de kan dela på det medicinska ansvaret och kan diskutera olika behandlingsalternativ och 

administrera läkemedel. Det nämns också att det upplevs mer patientsäkert att vara två 

sjuksköterskor i besättningen. Kan orsaken till detta vara en rädsla att begå ett misstag om det inte 

finns en kollega att dela det medicinska ansvaret med? Att ha legitimerade sjuksköterskor i 

ambulansen tros öka kvaliteten på omvårdnaden på grund av deras utbildning och förmåga att utföra 

medicinsk vård (Holmberg & Fagerberg 2010). Detta är i linje med tidigare forskning som visat att 

en högre utbildningsgrad hos vårdutövare har visat sig minska mortaliteten hos patienter (Aiken et 

al. 2003) (Aiken et al. 2011). Utöver en viss otrygghet upplevde många informanter också en glädje 

och utmaning i att arbeta på landsbygden. De uttryckte en stor positivitet till möjligheten att 

utvärdera given behandling samt till att ges möjligheten att skapa förtroendeingivande relationer 

med patienterna vilket anses vara en väldigt viktig egenskap hos en prehospitalt arbetande 

sjuksköterska (Holmberg & Fagerberg 2010). 

Trots att sjuksköterskor helst arbetar med en annan sjuksköterska känner de även en trygghet i att 

arbeta med ambulanssjukvårdare vilket är mycket positivt då det är viktigt att teamarbetet i 

ambulansen fungerar väl (Holmberg & Fagerberg 2010). Ambulanssjukvårdare har en viktig roll då 

de har lång erfarenhet och är kunniga inom sina ansvarsområden som t.ex. sjukvårdsledning på 

skadeplats. Högre kvalifikationer, mer övning samt erfarenhet ökar chanserna till överlevnad efter 

t.ex. ett hjärtstopp prehospitalt (Lindström et al. 2015). Här kommer ambulanssjukvårdarnas 

kunskaper och erfarenheter väl till pass. 

I resultatet framkommer även att det inte anses lämpligt för en nyutexaminerad sjuksköterska, utan 

tidigare sjukvårdserfarenhet, att arbeta på en ambulansstation på landsbygden med det ensamarbete 

långa transporter innebär. Enligt Benner (1993) kan färdigheter relaterade till omvårdnad delas in i 

fem stadier: novis (nybörjare), avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. En nybörjare 

har inte erfarenheten av olika situationer där de förväntas prestera bra. Noviser och avancerade 

nybörjare följer rutiner och har inte kunskapen/ erfarenheten att tänka utanför dessa.  
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Den kompetenta börjar se situationer långsiktigt och när en sjuksköterska kommer upp till 

expertnivå förlitar sjuksköterskan sig inte bara på regler och riktlinjer längre utan även egen 

erfarenhet och kunskap. 

Ute hos enskild patient eller på skadeplats krävs en kunskap att snabbt kunna uppskatta patientens 

hälsostatus med hjälp av en kort anamnes, ha kunskap om skador och patologi samt ha en utvecklad 

intuition (Ek & Svedlund 2015). För att utveckla sin intuition och kliniska blick krävs erfarenhet 

varpå ambulanssjukvården på landsbygden kanske inte lämpar sig om en första arbetsplats som 

nyexaminerad sjuksköterska eller nyutbildad ambulanssjukvårdare. Är det lämpligt för en 

nyutexaminerad sjuksköterska att arbeta inom detta område och läggs det för mycket ansvar och 

belastning på den erfarna sjuksköterskan då? Det finns enligt Aiken et al. (2011) vetenskapliga 

bevis på att lägre arbetsbelastning hos sjuksköterskor ger bättre förutsättningar hos patienterna.  

5.2.  Metoddiskussion 

Styrkor 

Datainsamling för kvalitativa studier görs med fördel genom intervjuer, observationsstudier, 

fokusgrupper eller berättelser (Henricson & Billhult 2012). I denna studie användes en webbaserad 

enkät med kvalitativ design. 

För att besvara syftet gjordes en empirisk enkätstudie med kvalitativ design. Metodvalet ansågs 

lämpligt då ett kännetecken för kvalitativa studier är att de fokuserar på deltagarnas eget perspektiv 

och levda erfarenheter av det fenomen som undersöks (Henricson & Billhult 2012).  

Kvalitativ forskning syftar inte till att generalisera något utan syftar till att nå en djup och detaljerad 

förståelse för ett fenomen. Därför används metoden ofta vid undersökningar av människors 

upplevelser. Metoden utgår ifrån att varje människa är unik och att den egna 

verklighetsuppfattningen är individuell (Kristensson 2014). Ytterligare en styrka för studien är att 

enkäten utformades på ett sätt som gav deltagarna möjlighet att lämna berättande svar vilket svarar 

mot tidigare referens gällande berättelser. 

Då studien utgick ifrån ett kvalitativt perspektiv utan syfte att generalisera resultatet valde vi att 

använda oss av ändamålsenligt urval för att ge förutsättningar för ett variationsrikt och relevant 

underlag för studien, vilket är viktigt i en kvalitativ studie (Henricson & Billhult 2012). Att 

medvetet skapa ett varierat urval stärker också studiens tillförlitlighet (Kristensson 2014). De 

stationer med längst avstånd till sjukhus i de båda regionerna valdes ut att få deltaga. En viss oro 

kring möjligheten till ett, för kvalitativ forskning, för stort antal deltagande fanns. Men vid 

avvägning mot risken att för få väljer att svara, och det eventuella behovet av att skicka ut till fler 

stationer mitt i studien skulle kunna uppstå, valdes att tidigt inkludera ett större antal potentiella 

deltagare. När enkäten funnits tillgänglig en vecka av totalt två i månadsskiftet november/december 

2019 bedömdes svarsfrekvensen vara tillräckligt tillfredsställande för att inte skicka ut en extra 

påminnelse. 

Att göra en kvalitativ innehållsanalys i analysprocessen stärker studien på så vis att resultatet är 

direkta beskrivningar av deltagarna. För att öka trovärdigheten ytterligare i studien analyserades det 

insamlade materialet genom triangulering. Det gjordes för att minska risken att materialet skulle 

färgas av den enskilda personens förförståelse och stärker på så vis resultatet (Kristensson 2014). 

För att styrka resultatet redovisades citat direkt från deltagarnas egna berättelser. 
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Svagheter 

I efterhand har svagheter med att använda en nätbaserad enkät diskuterats. Detta då det inte ger 

möjlighet till en personlig kontakt med deltagarna samt den uteblivna möjligheten att ställa 

anpassade följdfrågor.  

För ändamålet användes ingen färdig enkät utan den skapades av författarna själva. En 

undersökning kring huruvida det eventuellt finns en validerad mall att använda har inte gjorts. Att 

använda en färdigkonstruerad mall kunde ha minskat risken för missuppfattning då de är väl testade 

i tidigare studier. Ofta kan en kompromiss göras mellan en färdigställd enkät och några 

egenformulerade frågor. Att inkludera egenformulerade frågor medför både för- och nackdelar. 

Exempelvis hade vi möjlighet att fråga exakt det vi var ute efter, vi hade möjlighet att styra längden 

på enkäten samt vi kunde välja en egen skala (Billhult & Gunnarsson 2012). En risk med att göra 

egna frågor är förstås risken för missuppfattning samt det faktum att frågorna lätt avspeglar vårt sätt 

att se på det fenomen som studeras (Billhult & Gunnarsson 2012). Den demografiska frågan kring 

utbildning kunde eventuellt ha formulerats på ett annat sätt då det fanns deltagare som kryssade i 

både leg. ssk och spec.ssk vilket gör att andelen svar i procent överstiger 100%. I ett försök att 

undvika detta borde en pilotenkät gjorts. Eventuellt finns också risken att deltagarna fokuserade på 

en isolerad händelse istället för att tänka i stort kring hela sin erfarenhet utifrån vår “beskrivande” 

del i enkäten. Kan upplevelser och erfarenheter skilja sig mellan två olika larm och situationer? Och 

blir svaret då rättvist när deltagaren ska beskriva samma fall i alla frågorna?  

Datainsamlingen skulle därför med fördel kunnat göras med semistrukturerade intervjuer. 

Deltagarna hade då fått samma frågor med möjligheten att berätta fritt och intervjuaren hade kunnat 

anpassa följdfrågorna till varje individ (Kristensson 2014). 

Att datainsamlingen gjordes via att stationscheferna delgav sina medarbetare enkäten kan såklart 

också påverka vårt resultat. Här vet vi inte om stationscheferna valt att delge alla medarbetare 

enkäten eller om denne eventuellt har valt ut några enskilda för ändamålet. Detta är ytterligare en 

svaghet vi hade kunnat motverka med hjälp av intervjuer. 

I en kvalitativ innehållsanalys finns en viss risk att den som arbetar med materialet missar att koda 

och kategorisera intressant data (Kristensson 2014). 

5.3.  Konklusion 

Studiens resultat visar att det finns en stor efterfrågan i att kunna dela tankar, idéer och ansvar kring 

medicinska beslut vid arbete ute på landsbygden. För att säkerställa och inte äventyra 

patientsäkerheten görs detta med fördel tillsammans med en kollega som innehar samma 

medicinska utbildning. I kritiska situationer anses det även värdefullt att ha möjligheten att kontakta 

helikopterläkare som medicinskt bakre stöd. Att arbeta på landsbygden kan medföra en känsla av 

ensamhet och maktlöshet och det anses positivt att vårdpersonalen har några års sjukvårdserfarenhet 

innan de börjar sitt arbete på ambulansen. Speciellt på landsbygd då längre transporter in till 

sjukhus kan medföra större utmaningar för personalen. För att optimera och nyttja alla resurser 

inom ambulanssjukvården på bästa sätt kan organisationen behöva se över hur personal placeras 

inom regionernas ambulansstationer. 
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5.4.  Kliniska implikationer 

Studien visar att det finns en viss otrygghet i att vårda patienter på landsbygden med en lång 

transport in till sjukhus. Därför finns en anledning till att ytterligare kartlägga vad detta beror på och 

hur det kan motverkas. För att kunna generalisera resultatet till all ambulansverksamhet i Sverige 

bör en studie med en större geografisk spridning att göras. Intressant vore även att göra studien 

utifrån en ambulanssjukvårdares perspektiv. Vidare forskning inom området skulle kunna bidra till 

en förbättrad arbetsmiljö för personal som arbetar i ambulans samt en ökad patientsäkerhet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Till verksamhetschef ambulansen  

Hej,  

Vi är två studenter som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

ambulanssjukvård på Karlstads universitet. Vi önskar genomföra en studie med sjuksköterskor 

aktiva inom ambulanssjukvården i …..... och …...... Ansvariga för studien är Ulrika Karlqvist, 

ambulansen …...... och Malin Englund, ambulansen …........  

Det vi vill undersöka i vår studie är hur sjuksköterskor upplever att vårda svårt sjuka/ skadade 

patienter i glesbygd. Vi har identifierat att det i de båda regionerna är långa avstånd till 

akutmottagningar samt sjukhus med specialistvård som t.ex. PCI, förlossning och barnsjukvård. 

Antalet ambulanser minskar nattetid samt helger vilket kan innebära att det kan ta tid innan en till 

ambulans kommer till platsen. Vi vill även undersöka om det i dagsläget anses finnas tillräckligt 

med resurser samt om det upplevs en skillnad i att jobba med en sjuksköterska eller en 

ambulanssjukvårdare i ett kritiskt läge.  

Vi kommer genomföra en enkätstudie, medverkan till studien är frivillig samt konfidentiell. 

Enkäterna kommer skickas ut till respektive ambulanschef som i sin tur skickar vidare till 

sjuksköterskorna för att vi på så vis inte ska få deltagarnas mejladresser.  

När studien är klar informerar vi gärna om resultatet.  

För frågor, vänligen kontakta:  

Ulrika Karlqvist, leg. Sjuksköterska.    Malin Englund, leg. Sjuksköterska. 

ulrikarl102@student.kau.se    maliengl102@student.kau.se  

Vi önskar få ditt godkännande för att få genomföra studien. Vänligen ge besked snarast 

möjligast via dokumentet ”Tillstånd för genomförande av examensarbete” som du skriver på 

och skannar in och skickar till en av ovanstående mejladresser.  

Tack på förhand! 
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Bilaga 2 

SAMTYCKE FÖR GENOMFÖRANDE AV EXAMENSARBETE  

Malin Englund, Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård OMA 406  

Studentens namn, kurs  

Ulrika Karlqvist, Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård OMA 406  

Studentens namn, kurs  

Ovanstående student/er vid Institutionen för hälsovetenskaper, Omvårdnad, Karlstads universitet, 

erhåller tillstånd att genomföra examensarbetet benämnt:  

Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda svårt sjuka och eller skadade patienter 

prehospitalt på landsbygd  

vid klinik/enhet/motsvarande vid/i  

Ambulanssjukvården via Karlstads universitet  

…………………………………………….. Ort och datum  

…………………………………………………. Verksamhetschef/motsvarande  

OBS! Efter underskrift lämnas en kopia av tillståndet till handledaren och tillståndet förvaras av 

studenterna tills examensarbetet är godkänt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Till dig som ambulanschef 

 

Hej, 

Vi är två studenter som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

ambulanssjukvård på Karlstads universitet. Vi kommer genomföra en studie som riktar sig till 

sjuksköterskor verksamma inom ambulanssjukvården (ej de sjuksköterskor som endast arbetar som 

LIST-personal). Ansvariga för studien är Ulrika Karlqvist, ambulansen ….......... och Malin 

Englund, ambulansen ….......... 

Vi kommer att genomföra en enkätstudie som handlar om hur sjuksköterskor upplever att vårda 

svårt sjuka patienter på landsbygd. Alla deltagare kommer vara konfidentiella så därför önskar vi att 

du som chef skickar de bifogade dokumenten till de sjuksköterskor verksamma på din station så vi 

inte får tillgång till deras mejladresser. Studien är godkänd av Karlstads universitet samt 

ambulansens verksamhetschef i respektive region. 

För frågor angående studien, vänligen kontakta: 

Ulrika Karlqvist                      Malin Englund                                 Jan Nilsson 

Leg. Sjuksköterska   Leg. Sjuksköterska         Handledare - KAU  

ulrikarl102@student.kau.se   maliengl102@student.kau.se         jan.i.nilsson@kau.se  

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4 

Brev till dig som arbetar som sjuksköterska inom ambulanssjukvård på landsbygd  

Det prehospitala arbetet kan ibland sätta stor press på ambulanspersonal, framför allt när en patient 

är svårt sjuk och eller skadad. Stora avstånd kan innebära långa transporttider till akutmottagningar 

eller sjukhus med specialistinriktad vård som ex. PCI eller förlossning. Fördelningen av ansvar 

skulle kunna variera beroende på om teamet för dagen består av två sjuksköterskor eller av en 

sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare. Kan det ha betydelse? Samt finns resurser efter behov 

på landsbygden? Vi anser att det finns anledning att forska inom detta ämne och hoppas kunna bidra 

till en utveckling inom området.  

Syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda en svårt sjuk eller 

skadad patient prehospitalt på landsbygd.  

Vi önskar att du vill besvara en enkät som består av 11 frågor. Enkäten kommer att besvaras i det 

webbaserade enkätverktyget Survey & Report som är en molntjänst utanför Karlstads universitet. 

Studien har godkänts av verksamhetschefen och Karlstads universitet. Personuppgifter behandlas 

enligt ditt informerade samtycke. Deltagandet i studien är helt frivilligt samt konfidentiellt vilket 

innebär att det ej går att spåra dig som deltagare. Genom att besvara enkäten samtycker du till 

deltagande i studien. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga 

behöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts 

och betyget har registrerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras.  

Karlstads Universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av samtliga 

uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära 

radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet 

att inge klagomål till datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads 

universitets är dpo@kau.se   

Studien är ett examensarbete vilket verkställs på avancerad nivå inom specialistprogrammet för 

ambulanssjukvård via Karlstads Universitet. Ansvariga för studien är Malin Englund, ambulansen 

….... och Ulrika Karlqvist, ambulansen …... Vid frågor gällande studien, kontakta:  

Ulrika Karlqvist  

Leg. sjuksköterska.  

ulrikarl102@student.kau.se 

 

Malin Englund  

Leg. Sjuksköterska 

maliengl102@student.kau.se 

 

Jan Nilsson  

Handledare  

jan.i.nilsson@kau.se  

Vänligen besvara enkäten snarast möjligt.  

Tack för din medverkan!  
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Samtyckesblankett 

 

Samtycke till att delta i studien: 

 

Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda svårt sjuka och eller skadade patienter prehospitalt 

på landsbygden 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är medveten om att mitt 

deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien utan att ange något skäl. 

Om du använder pappersenkät: Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och 

godkänner att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande 

dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

 

................................................ 

Underskrift 

................................................                  .......................................................  

Namnförtydligande    Ort och datum  

 

Om du använder webbenkät används en kryssruta i enkätverktyget för att komma till själva enkäten:  

☐Jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads universitet behandlar mina 

personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

 

För frågor, vänligen kontakta:  

Ulrika Karlqvist, leg. Sjuksköterska.   Malin Englund, leg. Sjuksköterska. 

ulrikarl102@student.kau.se  maliengl102@student.kau.se  
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  Kön 

[  ] Kvinna 

[  ] Man 

[  ] Annan 

 

  Ålder  

[  ] 22-34 år 

[  ] 35-44 år 

[  ] 45-54 år 

[  ] 55-65 år 

 

  Antal års erfarenhet inom ambulanssjukvården  

[  ] 1-2 

[  ] 3-4 

[  ] 5-10 

[  ] >10 

 

  Yrkestitel  

[  ] Legitimerad sjuksköterska 

[  ] Specialistsjuksköterska  med inriktning mot ambulanssjukvård  

[  ] Specialistsjuksköterska med annan inriktning  

 

Vi är intresserade av att ta del av dina erfarenheter av att vårda patienter prehospitalt då du har långa 

transportsträckor för att komma till rätt specialistnivå på sjukhus. 

Kan du beskriva en händelse då du vårdat en svårt sjuk och eller skadad patient med lång transporttid till 

sjukhus? 

 

  Hur började det? 

 

  Vad gjorde du? 

 

  Vad upplevde du? 

 

  Hur slutade det? 

 

  Vilken betydelse har teamsammansättningen i besättningen, (sjuksköterska, specialistsjuksköterska, 

ambulanssjukvårdare)? 

 

  Hur ser tillgången till extra resurser ut och vad innebär det för dig under långa transporter? 

 

  Är det någon ytterligare information relaterat till vård under långa transporter som du vill delge oss? 

 

 

 


