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Abstrakt 

Bakgrund: Ambulanssjuksköterskor som arbetar i glesbygdsområden behöver vara mer 

förberedda att klara av större utmaningar som till exempel långa transporter med sjuka eller 

illa skadade patienter. Denna kliniska kunskap är något som sjuksköterskan får genom 

erfarenheten av att arbeta praktiskt. Syfte: Syftet med detta arbete var att beskriva 

ambulanssjuksköterskors upplevelser av att arbeta i glesbygd. Metod: Studien hade en 

kvalitativ design. Data samlades in genom tio semistrukturerade intervjuer. Data 

bearbetades genom innehållsanalys. Resultat: Kategorier som identifierades i resultatet var 

ambulanssjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter vid långa transporter, 

arbetsmiljö vid långa transporter samt ambulanssjuksköterskans kompetens och arbetssätt. 

Resultatet i denna studie indikerar att ambulanssjuksköterskorna upplevde att de vid långa 

ambulanstransporter hade en större möjlighet att hinna skapa en relation med patienten och 

få fram mycket information om patienten. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att den 

kliniska erfarenheten och kunskapen hade en betydande roll för kompetensutvecklingen. 

Det framkom även att det fanns en del faktorer som påverkade arbetsmiljön, till exempel 

åsidosättande av personliga behov och trötthet. Ambulanssjuksköterskorna upplevde även 

att det fanns ett större behov av planering av sitt arbete och självständiga bedömningar i 

ambulansen i glesbygd. Slutsats: Studien kan påvisa ambulanssjuksköterskors komplexa 

arbete i glesbygd. Detta kan ligga till grund som ett utvecklingsarbete och leda till 

förbättringar inom ambulanssjukvården. 

 

Nyckelord: ambulanssjuksköterska, arbetsmiljö, glesbygd, kompetens, kvalitativ, 

omvårdnad 
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Abstract 

Background: Ambulance nurses working in rural areas need to be more prepared to cope 

with major challenges such as long journeys which leads to often more sick and more injured 

patients. Clinical knowledge is something the nurse learns through experience of practical 

work. Objective: The aim of this study was to describe the ambulance nurse's experiences of 

working in rural areas. Method: The study had a qualitative design. Data was collected 

through ten semi-structured interviews. Data was processed by content analysis. Results: 

Categories that was identified in the result was the ambulance nurse´s experiences caring for 

patient´s for long distance, working environment which includes long distances in the 

ambulance and the ambulance nurse´s competence and working skills. The result of this 

study showed that the ambulancenurses perceived that during long ambulance transports, 

they had a greater opportunity to establish a relationship with the patient and obtain more 

information about the patient. Ambulancenurses experienced that clinical experience and 

knowledge had a significant role in the development of skills. It also emerged that there were 

a number of factors that affected the working environment, such as management personal 

needs and fatigue. Ambulancenurses also experienced that there was a greater need for 

planning their work and independent assessments in the ambulance in the rural area. 

Conclusion: The study can show that the ambulance nurse's work is complex in rural areas. 

This thesis can be used as a basis for further development work and lead to improvements in 

ambulance care. 

 

Keywords: Ambulance nurse, competence, nursing, qualitative, rural area, work 

environment 
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Bakgrund 

Ambulanssjukvården i Sverige har utvecklats de senaste decennierna och består nu av 

kvalificerad akutsjukvård med avancerade undersökningar och behandlingar. Samhället 

ställer höga krav på ambulanssjuksköterskan och dess kompetens inom den prehospitala 

vården. Folkmängden i Sverige ökar på grund av att befolkningen lever längre, fler lever 

med kroniska sjukdomar samt funktionshinder. Antal Prio 1 uppdrag i Sverige har ökat 

markant de senaste åren. Detta bidrar till ökat vårdbehov och fler ambulanstransporter men 

också till högre krav på ambulanssjuksköterskans bedömningskunskap för att välja rätt 

vårdnivå. De vanligaste symtomen patienter söker för är bröstsmärtor, buksmärtor och 

andningsbesvär. År 2016 var antalet ambulanser i Sverige ca 700 stycken. Andelen 

specialistutbildade sjuksköterskor varierar mellan landstingen, allt från 20 - 85% (Suserud & 

Lundberg, 2016, s. 48 - 62). 

Ambulanstransporter 

Transporten är en viktig del i vårdkedjan för patienten. I många år har det varit en 

diskussion för vilket arbetssätt man ska välja att tillämpa inom ambulansen, ”stay and play” 

eller ”load and go”. Med ”load and go” innebär att patienten placeras i första fordon direkt 

för transport till sjukhus utan att förlora tid på platsen för behandling. Med ”stay and play” 

menas att man innan transport till sjukhus inte bara ger omedelbart livräddande åtgärder 

utan också utför mer avancerade åtgärder och stabiliserar patienten mera. Vilket sätt man 

väljer att arbeta med är beroende på den rådande situationen. En avgörande betydelse för 

vilket man väljer kan vara hur lång transporttiden är till sjukhuset, transportresurser och 

självklart patientens tillstånd. Många som arbetar inom ambulansen är eniga om att det kan 

vara mer motiverat och ha en avgörande betydelse med mer avancerad sjukvårdsinsats före 

och under transport vid långa avstånd till sjukhus. Samtidigt som det är viktigt att inte 

utföra fler åtgärder än som behövs för att tiden till sjukhus inte ska ta längre tid. Vid 

transporttider under 30 minuter hinner inte intravenös vätsketillförsel ha någon direkt effekt 

och det kan vara mer lämpligt att transportera patienten till sjukhus. Dessa beslut kan vara 

svåra och ställer höga krav på ambulanspersonalen som arbetar med prehospitalt 

omhändertagande (Lennquist, 2007, s. 13 - 14). Även om de flesta ambulanstransporter i 

stadsmiljö tar mindre än 30 minuter så tar transporterna på landsbygden betydligt längre än 

så och ambulanspersonalen får vårda patienten under lång tid under transport. Dessutom 
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kan det då bli aktuellt med sekundära transporter som till exempel luftburen transport 

(PHTLS, 2011). En studie utförd i England visade att det fanns ett tydligt samband mellan ju 

längre transporttid man hade till närmaste sjukhus ledde till en ökad dödlighet hos 

traumapatienter. Studien visade att för varje kilometer ökade en relativ dödlighet med 2 % 

(Nicholl, West, Goodcare & Turner, 2007). 

Ambulanssjukvård i glesbygd 

En studie visade att ambulanspersonal som arbetade i glesbygdsområden behövde vara mer 

förberedda att klara av större utmaningar som till exempel långa transporter med ofta mer 

sjuka eller illa skadade patienter. Det framkom i studien att det i norra Sverige kan handla 

om långa framkörningstider till patienten men också långa transporter in till sjukhuset och 

att det kan påverka patienten som i sin tur får en längre väntan på ambulansen efter 

larmsamtalet. Långa ambulanstransporter kan också leda till problem i glesbygdsområden 

genom att områden blir tomma på ambulanser i flera timmar om ambulansen åker iväg och 

lämnar patienten på närmaste sjukhus (Beillon, Suserud, Karlberg & Herlitz, 2007).  

 

Inom Region Jämtland Härjedalen finns det elva ambulansstationer och en helikopterbas. 

Det finns tolv dygnsbemannade ambulanser och en dygnsbemannad helikopter. I 

ambulanserna arbetar en sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare eller två sjuksköterskor. 

Det bedrivs avancerad sjukvård i ambulanserna och det finns stora möjligheter att starta 

medicinsk behandling redan på hämtplats. Region Jämtland Härjedalen upptar 12 % av 

landets yta. Det innebär att regionen till ytan är större än Danmark. Mellan Regionens nord- 

och sydspets är det lika långt som mellan Stockholm och Göteborg, ca 40 mil.  Invånarantalet 

är däremot cirka 127 000 personer, vilket innebär att det i snitt bor 2,8 invånare per 

kvadratkilometer, vilket till stor del räknas som glesbygdsområde (Region Jämtland 

Härjedalen, 2016; Region Jämtland Härjedalen 2012). Enligt Jordbruksverket (2015) definieras 

gles landsbygd som kommuner som har ett invånarantal mindre än fem invånare per 

kvadratkilometer. 

 

 



 

 

  3 
 

Ambulanssjuksköterskans roll och kompetens 

Patricia Benners omvårdnadsteori handlar om sjuksköterskans teoretiska och praktiska 

kunskap samt sjuksköterskans komplexa kompetens. Klinisk kunskap är något som 

sjuksköterskan får genom erfarenhet av att arbeta praktiskt. Enligt Benner går man från 

novis sjuksköterska till avancerad nybörjare. Därefter till kompetent, skicklig och slutligen 

expert. För att sjuksköterskan ska kunna utveckla sin kunskap och bli expert inom sitt 

område så krävs det att sjuksköterskan prövar och förbättrar förslag, förväntningar och 

oförutsedda tillvägagångssätt. Därför menas att erfarenheten av att arbeta är en nödvändig 

förutsättning för att få ett expertkunnande. Problemlösningen hos en nybörjare och hos en 

expertkunnande sjuksköterska skiljer sig därför åt. Benner menade vidare att 

sjuksköterskans kunskap inte kan utvidgas eller utvecklas om inte sjuksköterskan 

dokumenterar och reflekterar var de lärt sig av sina erfarenheter (Benner, 1993, S. 24 - 25, 31, 

37 - 45). 

 

Under transporten i ambulansen så är sjuksköterskans arbete inriktat på att övervaka 

patienten och stabilisera patientens vitala funktioner. Detta kan många gånger upplevas som 

väldigt krävande för sjuksköterskan och denne kan tvingas fatta beslut som i normala fall 

fattas av läkare inne på sjukhuset (Lennquist, 2007, s. 87). Specialistutbildade 

ambulanssjuksköterskor hamnar ofta i oförutsedda och varierande uppdrag med bristfällig 

information i skiftande vårdmiljöer. Det krävs därför kompetens för att genomföra snabb 

bedömning och prioritering av vårdåtgärder för patienter med livshotande tillstånd. Även 

kunskap om sjuka och skadade i alla åldrar och alla hälsoproblem, liksom barnafödande, 

ingår. I och med att äldre människor i samhället ökar blir behovet av ambulanssjukvård 

högre. I framtiden kommer mer avancerad vård att bedrivas under längre transporter, tex 

direkt till specialistvård. Det kommer ställas högre krav på ambulanssjuksköterskan i 

bedömningarna och mer vård kommer styras direkt till primärvård, kommunal vård och 

specialiserad vård (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening, 2012).  
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Arbetsmiljö inom ambulanssjukvård 

Att arbeta inom ambulansen upplevs som givande för många, dock kan det innebära vissa 

hälsorisker för personalen. Fysiskt ansträngande arbete såsom tunga lyft och svåra 

arbetsställningar är vanligt inom ambulansen. Arbetet upplevs även som psykiskt 

ansträngande med oregelbundna arbetstider, omedelbar beredskap och arbete under press 

(Suserud & Lundberg, 2016, s. 72). En studie utförd i Sverige visade att faktorer som 

påverkade ambulanssjuksköterskan i sitt arbete inom ambulansen var vilken tid det var på 

dygnet. Många upplevde att det var lättare att arbeta dagtid och om det var bra väder. Något 

som kunde påverka arbetet negativt var om det var långa framkörningstider till 

larmadressen samt om väglaget fördröjde körtiden. Studien visade även att långa avstånd att 

köra och lite resurser innebar en stor press på ambulanspersonalen (Gunnarsson & 

Stomberg, 2008). En studie gjord i Australien visade att sjuksköterskor som arbetade i 

ambulansen i glesbygd upplevde en hög grad av trötthet på arbetet. Detta kunde påverka 

arbetet negativt genom sämre beslutsförmåga kring patienten, sämre körförmåga samt 

koncentrationssvårigheter. Denna trötthet påverkades negativt och blev extra tydlig vid 

långa ambulanstransporter samt långa responstider (Pyper & Paterson, 2016). 

 

Enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) skall ohälsa och olycksfall förebyggas på arbete, samt att 

god arbetsmiljö uppnås. Arbetsmiljön bör vara tillfredställande i hänsyn till arbetets natur 

och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetstagaren skall medverka i 

utvecklingen av sin egen arbetssituation samt förändringsarbetet som rör arbetsuppgifterna. 

Enligt Suserud, Jonsson, Johansson och Petzäll (2013) är säkerheten inom 

ambulanssjukvården viktig. Ju sjukare patient desto fortare går det och desto mindre 

används bälten. Patientens tillstånd går före sin egen säkerhet, och patienten sitter bältad 

oftare än sjuksköterskan. Till exempel kan ett av problemen vara att hålla fri luftväg 

samtidigt som man är bältad. 

 

Att drabbas av arbetsskador relaterat till arbetet inom ambulanssjukvården är vanligt. Det är 

inte bara fysiska arbetsskador som ambulanssjuksköterskor drabbas av, utan även psykiska 

och emotionella besvär. Att ambulanssjuksköterskan känner ett känslomässigt krav till 

arbetet leder till sämre psykisk hälsa. Både manliga och kvinnliga ambulanssjuksköterskor 

lider av huvudvärk och sömnbesvär associerat till arbetet inom ambulanssjukvården. Cirka 
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70 % av alla tillfrågade kände oro över att arbetet skadar dom (Aasa, Brukin, Ängquist, & 

Barnekow-Bergkvist, 2005; Hansen, Rasmussen, Kyed, Nielsen & Hviid- Andersen, 2012). 

Arbetsmiljön i ambulansen kan påverkas av högt buller i vårdarhytten vilket bidrar till 

sämre kommunikation med patienten samt till föraren (Suserud, Jonsson, Johansson & 

Petzäll, 2013). 

Problemformulering 

Att som ambulanssjuksköterska vårda patienter i glesbygd med långa transporter som följd 

ställer höga krav på sjuksköterskans kompetens. Studier inom ämnet är få och ospecifika. 

Författarnas framtida arbete som ambulanssjuksköterska med långa avstånd in till sjukhus 

väcker nyfikenhet angående arbetsmiljö och kunskapskrav. Genom att belysa 

ambulanssjuksköterskors upplevelser av att arbeta i glesbygd tror författarna att kunskap 

kan inhämtas som kan bidra till förbättringar inom detta område. Studien vill även belysa 

hur ambulanssjuksköterskan upplever sin arbetsmiljö. 

 

Syfte 

Syftet med detta arbete var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att arbeta i 

glesbygd.  

 

Frågeställningar 

-Hur upplever ambulanssjuksköterskor sin arbetsmiljö vid långa ambulanstransporter? 

-Hur ser ambulanssjuksköterskorna på sin kunskap och kompetens vid långa transporter? 

 

Metod 

Design 

För att besvara syftet vid denna studie valdes en kvalitativ design med semistrukturerade 

intervjuer. Vid kvalitativa studier kan man välja att ta reda på information om det område 

man vill undersöka genom rika berättelser och på det sättet få en större förståelse och 

information om deltagarnas upplevelser och förväntningar inom ämnet. Vid 

semistrukturerade intervjuer så har den som intervjuar till uppgift att följa en intervjuguide 
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men under intervjun låta deltagaren svara fritt på frågorna för att få in så mycket 

information som möjligt om det studerade fenomenet (Polit & Beck, 2012, s. 537, 739).  

 

Urval och deltagare 

Vid valet av deltagare till denna studie gjordes ett ändamålsenligt urval för att få fram så 

mycket information som möjligt för att kunna besvara studiens syfte. Enligt Polit och Beck 

(2012) kan man vid kvalitativ forskning göra ett ändamålsenligt urval vid val av deltagare 

för att man ska få fram så mycket information som möjligt av det man valt att undersöka för 

att kunna få svar på syftet (Polit & Beck, 2012, s. 739). 

 

Vid studien utfördes tio intervjuer på tre olika ambulansstationer inom Region Jämtland 

Härjedalen. Inklusionskriterierna för att delta i studien var att man skulle ha arbetat inom 

ambulansen som sjuksköterska i minst tre år med eller utan specialistutbildning som 

ambulanssjuksköterska. Dessutom skulle deltagaren ha erfarenhet av att arbeta på en 

ambulansstation som var belägen minst tio mil från närmaste sjukhus. Deltagarna var i 

åldrarna mellan 31 -  59 år. Det var sex kvinnor och fyra män som deltog i studien. 

Deltagarna hade arbetat som ambulanssjuksköterskor mellan 3 - 15 år. Fem av deltagarna 

var specialistutbildade ambulanssjuksköterskor och fem av deltagarna var utbildade allmän 

sjuksköterskor.  

 

Datainsamling och tillvägagångssätt 

Första kontakten med enhetschefen för ambulanssjukvården i Region Jämtland Härjedalen 

område syd togs via ett telefonsamtal, där man kort informerade om studien och frågade om 

ett godkännande för att genomföra studien i detta område. Sedan skickades ett mail till 

vederbörande chef med informationsbrev (se bilaga 1). Efter godkännande av enhetschefen 

att genomföra studien togs kontakt med tio ambulanssjuksköterskor som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Alla tillfrågade valde att delta i studien. Författarna valde att börja 

med en pilotintervju för att se om intervjuguidens frågor var relevanta. Efter pilotintervjun 

omformades intervjuguiden på vissa frågor för att kunna ge ett bättre svar på syftet.  Tid och 

plats för intervjuerna bestämdes med varje enskild deltagare. Vid intervjutillfället så fick 

deltagaren information om studien muntligt samt via informationsbrev för deltagare (se 
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bilaga 2). Intervjuerna utfördes i februari, mars och april 2017. Genomsnittstiden för 

intervjuerna var 20 minuter. Intervjuerna genomfördes enskilt av författarna. 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer och författarna utgick från en 

intervjuguide. Intervjuguiden bestod av frågor som var inriktade på 

ambulanssjuksköterskans upplevelser vid långa transporter, hur ambulanssjuksköterskorna 

upplevde sin arbetsmiljö samt hur de såg på sin kompetens (se bilaga 3). Intervjuerna 

spelades in via en applikation på författarnas mobiltelefoner samt på diktafoner.  

 

Författarnas förförståelse 

Författarna har en viss förförståelse eftersom de arbetar som sjuksköterskor och har gjort 

praktik inom ambulanssjukvården. Vid intervjuerna eftersträvades neutralt förhållningssätt 

och författarna försökte inte påverka deltagarna med sina erfarenheter och upplevelser.  

 

Analys 

Analysen av materialet i denna studie genomfördes genom innehållsanalys enligt 

Graneheim-Hällgren och Lundman (2004). Enligt dem är kvalitativ innehållsanalys en metod 

för att hantera kvalitativa data där fokusen är att beskriva variationer genom att identifiera 

skillnader och likheter i datamaterialet. Och dessa skillnader kan uttryckas i olika teman eller 

kategorier. Vid denna analysmetod så beskrivs tillvägagångssättet med centrala begrepp. 

Analysens grund består av meningsbärande enheter som är meningsbärande delar av texten. 

Dessa meningsbärande enheter kondenseras sedan genom en process som gör texten mer 

lätthanterlig. Sedan skapas en abstrakt bild av den kondenserade texten som blir till koder 

som kortfattat beskriver innehållet.  Dessa koder bildar sedan underkategorier samt kategorier 

(Graneheim-Hällgren & Lundman, 2004).  Intervjuerna lyssnades noga igenom för att förstå 

innehållet och transkriberades sedan noggrant av författarna. Det transkriberade materialet 

lästes flera gånger för att få en förståelse för innehållet. Sedan delades materialet in i 

meningsenheter som slutligen mynnade ut i kondenserade meningsenheter, koder, 

underkategorier och kategorier. Detta redovisas nedan i tabell 1 och 2. 
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Tabell 1: Exempel på databearbetning med hjälp av innehållsanalys. 

Meningsenhet Konden-

serad 

menings-

enhet 

Kod Underkate-

gori 

Kategori 

”många gånger 

hinner jag se en 

förbättring hos 

patienten av min 

behandling och jag 

kan utvärdera mitt 

arbete” 

Utvärdera 

mitt arbete 

 

Effekt 

 

 

 

 

 

Möjlighet att 

se effekt av 

arbetet 

 

 

Upplevelser av att 

vårda patienter vid 

långa transporter 

”Det ges färre 

luckor för att äta, 

gå på toaletten och 

vila när man sitter 

mycket i bilen”. 

Mindre tid för 

personliga 

behov 

Behov Åsidosätta 

personliga 

behov till 

förmån för 

patienten 

Arbetsmiljö vid långa 

transporter 

”Jag är övertygad 

om att det görs 

grundligare 

bedömningar av 

patienter i 

glesbygd” 

Grundliga 

bedömningar 

i glesbygd 

Bedömnin

g 

Arbete med 

självständiga 

bedömninga

r 

Ambulanssjuksköters

kans kompetens och 

arbetssätt 

 

Etiska överväganden 

Studiens arbete genomfördes med ett etiskt förhållningssätt enligt Polit och Beck (2012, s. 156 

- 158). Tillstånd att få genomföra studien godkändes muntligt och skriftligt innan studiens 

start av enhetschefen för intervjudeltagarna. Deltagarna fick information om studiens syfte, 

process och arbetsgång innan intervjuerna startade. Deltagandet skedde frivilligt och kunde 

under intervjuns gång avbrytas utan att berätta varför. Informationen gavs till deltagarna 

både skriftligt och muntligt. Deltagarna fick skriva på ett dokument om informerat samtycke 

för att medge sitt deltagande, se bilaga 2. Intervjuerna skedde enskilt och intervjuerna 

kodades med siffror som bara författarna hade tillgång till, och på det sättet så 

avidentifierades deltagarna. All data behandlades konfidentiellt och makulerades efter 

studiens avslut. Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) 

behöver inte en etisk kommitté godkänna en studie som sker på högskola under avancerad 

nivå om studien inte ska publiceras som forskning.  
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Resultat 

Analysen resulterade i tre kategorier och åtta underkategorier. Se tabell 2. Resultatet 

redovisas genom kategorier och underkategorier. Resultatet styrks med citat som är 

numrerade med IP (intervjuperson) 1 - 10.  

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Upplevelser av att vårda 

patienter vid långa 

transporter 

Möjlighet att skapa relationer 

Möjlighet att se effekt i 

arbetet 

Känsla av utsatthet 

Arbetsmiljö vid långa 

transporter  

Åsidosätta personliga behov 

till förmån för patienten 

Faktorer som påverkar 

arbetsmiljön 

Ambulanssjuksköterskans 

kompetens och arbetssätt 

Teoretisk kunskap och 

praktisk erfarenhet 

Behov av planering 

Arbeta med självständiga 

bedömningar 

 

 

Upplevelser av att vårda patienter vid långa transporter 

Möjlighet att skapa relationer 

Flera av ambulanssjuksköterskorna i studien berättade att de upplevde att det fanns positiva 

sidor av att vårda under långa ambulanstransporter. Ambulanssjuksköterskorna menade att 

det som kunde vara positivt med långa avstånd var att man hade tid att hinna prata med 

patienten och bygga upp en relation och få ett förtroende för varandra. Detta upplevdes 

också som positivt genom att ambulanssjuksköterskan hade mer tid att få patienten lugn och 

trygg. Flera av ambulanssjuksköterskorna ansåg också att i och med den långa transporten 

till sjukhus så hann man även få fram mycket information om patienten och upprätta en bra 

anamnes som man kunde rapportera över till sjukhuset. De menade att när man arbetade 

inne på ett sjukhus hade man inte samma möjlighet eller tid att samtala med patienten och 

skapa en relation som man hade vid långa transporter. 
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”…många patienter mår ju ändå hyfsat bra, så man kan få en viktig roll som  

 lyssnare. Det tror jag är ganska unikt inom ambulanssjukvården när man har  

 långa transporter”. (IP 2) 

 

Möjlighet att se effekt i arbetet 

En positiv och lärorik del kunde vara att man vid långa ambulanstransporter hann utvärdera 

sitt arbete och se effekt av den behandling man gett till skillnad om man arbetade i 

ambulansen i stadsmiljö. En av ambulanssjuksköterskorna uttryckte det som så att man 

kunde validera sitt arbete bättre vid långa transporter. Vid till exempel smärta, att man hann 

utvärdera det läkemedel man gett genom patientens skattning av smärtan med VAS-skalan 

en stund efteråt. Detta gällde även vid psykiska åkommor.  

 

”Det är ju även psykiatrin, psykiska åkommor. Hjälper det jag säger? Lugnar jag dom 

eller triggar jag dom istället? Det är ju väldigt intressant det där” (IP 8) 

 

Ambulanssjuksköterskorna uttryckte även att det kunde upplevas negativt vid långa 

transporter om patienten försämrades under färden och patienten inte svarade på den 

behandling man gav. Några av ambulanssjuksköterskorna i studien uttryckte att de 

upplevde det som en större utmaning att vårda patienter under längre transporter eftersom 

att det är mycket som kan förändras med patienten under transporten. Om till exempel man 

hade långt till sjukhuset och patienten var svårt sjuk så kunde de uppleva det som 

frustrerande och stressfullt. En ambulanssjuksköterska uttryckte sig så här: 

 

”Man ser att man åker och patienten blir sämre och sämre. Då är det inte roligt. Då 

känner man sig maktlös”. (IP 1) 

 

Känsla av utsatthet 

Flera av ambulanssjuksköterskorna uttryckte att man kunde känna sig ganska utlämnad och 

ensam ibland när man hade långt till sjukhuset. Om man hade en kritiskt dålig patient och 

man visste att helikoptern inte var ledig eller kunde lyfta så blev man ju själv länge med 

patienten. Bristen på resurser kunde ibland få deltagarna att känna sig utsatta.  
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“Om patienten blir sämre och sämre, och helikoptern inte kan komma, de är upptagna          

på annat larm. då känner man sig ensam. Det kan vara frustrerande.” (IP 1)  

 

Att arbeta med en legitimerad sjuksköterska istället för en ambulanssjukvårdare kunde 

resultera i att man kände sig tryggare och lugnare. Om man var två sjuksköterskor som 

arbetade tillsammans i ambulansen kunde det resultera i att man kunde utbyta tankar och 

idéer mer på ett bättre sätt. Ambulanssjuksköterskorna upplevde då att de inte kände sig lika 

utelämnad och ensam i sina medicinska bedömningar och beslut än om man arbetade med 

en ambulanssjukvårdare. En ambulanssjuksköterska uttryckte sig så här: 

 

”Vid långa transporter och i glesbygden är du väldigt själv, och utelämnad. Du är inte 

räddad av att vara 5 minuter från sjukhuset, det är du som har det yttersta ansvaret för 

patienten under en lång tid” (IP 4) 

 

En ambulanssjuksköterska menade vidare att om man var två sjuksköterskor i ambulansen i 

glesbygden som arbetade med sin egen legitimation så kunde man känna en ökad trygghet 

genom att båda ansvarade för sina egna handlingar och beslut. 

 

”Jobbar man ihop med en annan sjuksköterska så vet man ju att man har en att dividera 

med, att man har ett stöd på ett annat vis än när man jobbar med en 

ambulanssjukvårdare. För då är det mitt ansvar helt och hållet”. (IP5) 

 

Arbetsmiljö vid långa transporter  

Åsidosätta personliga behov till förmån för patienten 

Några av ambulanssjuksköterskorna upplevde att arbetsmiljön var varierande och 

oförutsägbar, och det var också det som kunde vara tjusningen med jobbet. Däremot så 

upplevde flera av deltagarna att det var uttröttande att sitta och åka bil länge. Det fanns inte 

alltid tid eller möjlighet att stanna och äta mat, gå på toaletten eller vila om man behövde. Så 

det kunde upplevas som slitsamt för kroppen, särskilt nattetid. Ambulanssjuksköterskorna 

beskrev även under intervjuerna att brist på sömn och mat kan göra att man blev 

okoncentrerad. Många gånger transporterades patienten in till sjukhus på natten och resan 

tillbaka till station kunde kanske bli avbruten av andra larm. Tröttheten och bristen på mat 
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bidrog till sämre vård enligt deltagarna. Tröttheten framkom speciellt om patienterna var 

dåliga och transporterna var långa.  

 

“Har man en dålig patient så måste man hela tiden tänka, utvärdera. Då kan man bli 

väldigt mentalt trött. Speciellt i dom fallen då man har en medvetslös patient 25 mil 

från sjukhus och man vet inte vad som är fel…” (IP 6) 

  

Faktorer som påverkar arbetsmiljön 

Vägarna är en faktor som bidrog till en riskfylld arbetsmiljö enligt deltagarna. Om vägarna 

var dåligt plogade utsattes man för fara. Även risken för djur på vägen och mörker 

påverkade ambulanssjuksköterskan negativt vid långa transporter. Det kunde även innebära 

att man var tvungen att stabilisera och smärtlindra patienten bättre om vägarna var dåliga.  

 

“Det är mycket djur på vägarna, man åker mycket på nätterna i mörker, bara det känns 

ju otryggt. Så visst vore det en fördel att inte ha så långt till sjukhus ur den 

synvinkeln.” (IP 9) 

 

 

Några av deltagarna i studien ansåg att ambulansen var för liten, att utrymmet var för trångt 

samt att inte alla saker fick plats. Bilen uppfattades som liten och att man upplevde att det 

var så trångt att man nästan hade patienten i sitt eget knä. Det fanns dåligt med plats för 

vårdarväskan, lite plats för att lägga upp saker som behövs under färden m.m. Medan vissa 

av deltagarna var nöjda med bilarna och ansåg att den hade bra körkomfort och att man 

kunde nå allt i vårdhytten utan att behöva ta av sig bilbältet.  Några sjuksköterskor upplevde 

att ljudnivån på grund av buller blev alldeles för hög i vårdhytten, och det ledde till ökad 

trötthet. Någon av ambulanssjuksköterskorna hade önskemål om att ha bättre fungerande 

headset i ambulansen så att den som vårdade kunde kommunicera bättre med den som 

körde under färden utan att behöva spänna loss bilbältet. Det framkom även i studien att det 

fanns önskemål bland ambulanssjuksköterskorna att man skulle införa datajournalskrivning 

för att underlätta journalskrivandet och inte lägga onödig tid på skrivandet på 

pappersjournaler. 
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Ambulanssjuksköterskans kompetens och arbetssätt 

Teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet 

Ambulanssjuksköterskorna i studien upplevde att det inte krävdes någon speciell utbildning 

för att arbeta i glesbygd, dock krävdes det ett annat arbetssätt.  

Deltagarna ansåg att man använde sina kunskaper man lärt sig i utbildningen bättre, man 

använde läkemedel i större utsträckning samt att man improviserade mer i sitt 

yrkesutövande på glesbygden. En ambulanssjuksköterska sade: 

 

“…man måste vara mer öppen för förslag, att tänka utanför boxen, det är kanske inte 

regelmässigt rätt att göra det här men just nu är det enda lösningen” (IP 10) 

 

Flera av ambulanssjuksköterskorna ansåg att det var bra om man hade erfarenhet av att 

arbeta som sjuksköterska innan man arbetade i ambulansen för att ha en klinisk erfarenhet. 

Om man var specialistutbildad ambulanssjuksköterska ansågs även positivt för att man då 

hade en stor teoretisk kunskap. En av ambulanssjuksköterskorna uttryckte sig så här: 

 

”Det är ju ett samspel det där mellan den teoretiska kunskapen och det praktiska. Att  

man väver ihop det som ett kugghjul” (IP 8) 

 

Behov av planering 

Deltagarna menade att man måste vara steget före hela tiden, och tänka vad som kunde 

hända. Arbetade man i tätort kunde man tillämpa “load and go” men på glesbygd krävdes 

det att man förberedde mera innan man lastade och åkte och tillämpade “stay and play”. 

Ambulansjuksköterskorna ansåg att man var tvungen att planera sitt arbete och ha en 

noggrann omvårdnadsplan vid långa ambulanstransporter. En av deltagarna uttryckte sig så 

här:  

 

”Om du vet att du har en och en halvtimme in till sjukhus då gäller det att planera. 

Och göra en grundlig undersökning i början för att få så mycket svar som möjligt” (IP 

8) 
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Arbeta med självständiga bedömningar 

Flera av ambulanssjuksköterskorna i studien menade att om man hade långa transporter in 

till sjukhus måste man våga ta beslut i att lämna hemma och välja rätt vårdnivå. Deltagarna 

ansåg att om man arbetade nära en akutmottagning körde man in patienter som egentligen 

kunde ta sig in själv till sjukhuset eller uppsöka hälsocentral. I glesbygd uppfattades det som 

att man var hårdare i bedömningen för att om man tömde sitt hemområde på ambulans i sex 

timmar ville man att det skulle vara för en patient som verkligen behövde vård på 

länssjukhus.  

 

“Jag tycker att det är roligt att arbeta i glesbygd, just för att jag tycker om den 

utmaningen det kräver. Man måste verkligen bedöma och prioritera hårdare om jag 

måste åka till sjukhuset, för då vet jag också att ambulansen blir borta från sitt område i 

drygt 6 timmar. Jag är övertygad om att det görs grundligare bedömningar av patienter 

i glesbygd” (IP 4) 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelse av att arbeta i 

glesbygd, med fokus på arbetsmiljö och ambulanssjuksköterskans kompetens. 

Författarna ansåg att huvudfynden i denna studie var att ambulanssjuksköterskorna 

upplevde att de vid långa ambulanstransporter hade en större möjlighet att hinna skapa en 

relation med patienten och få fram mycket information om patienten. 

Ambulansjuksköterskorna upplevde att den kliniska erfarenheten och kunskapen hade en 

betydande roll för kompetensutvecklingen. Det framkom även att det fanns en del faktorer 

som påverkade arbetsmiljön, till exempel åsidosättande av personliga behov och trötthet. 

Studien visade även att det fanns ett större behov av planering av sitt arbete och 

självständiga bedömningar i ambulansen i glesbygd.  

 

Metoddiskussion 

Hur trovärdigt ett resultat är kan beskrivas med giltighet, tillförlitlighet, bekräftelsebarhet 

och överförbarhet. Med giltighet avses datainsamlingens trovärdighet. Tillförlitlighet är när 

resultatet är oberoende av forskarens perspektiv. Bekräftelsebarhet innebär att andra kan 
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bekräfta det forskarens arbete resulterat i. Att bedöma forskningens överförbarhet betyder 

att man kan överföra resultatet på andra grupper (Polit & Beck, 2012, s. 584 - 585).  

 

Vi valde att genomföra denna studie med en kvalitativ ansats för att det ansågs vara en 

lämplig metod för att besvara studiens syfte. Enligt Graneheim-Hällgren och Lundman 

(2004) fokuserar man vid kvalitativa studier på att granska och tolka texter. 

 

Författarna har vid denna studie valt att använda sig av begreppet glesbygd trots att 

definitionen från Jordbruksverket (2015) är gles landsbygd. Författarna har gjort ett aktivt val 

att göra detta för att begreppet glesbygd är ett mer vedertaget begrepp. Deltagarna i studien 

har också använt sig av ordet glesbygd vid intervjuerna. 

 

Vid denna studie utfördes tio semistrukturerade intervjuer på tre olika ambulansstationer. 

Genom att intervjuerna genomfördes på tre olika ambulansstationer inom ett 

glesbygdsområde så blir resultatet mer överförbart och får en större bredd. Dock skulle detta 

också kunna ses som en svaghet i studien för att man bara genomfört intervjuer inom samma 

område i en region. Vissa av intervjuerna genomfördes under intervjudeltagarens arbetstid 

och det kan ha haft en viss påverkan på intervjutidens längd. Två av intervjuerna fick 

avbrytas på grund av larm och fick sedan återupptas. Författarna anser dock inte att detta 

har påverkat intervjuerna eller resultatet negativt. Författarna upplevde att efter åtta 

intervjuer var genomförda så var materialet mättat. Efter detta utfördes ytterligare två 

intervjuer, och då dessa intervjuer ej tillförde något nytt och materialet fortfarande kändes 

mättat så valdes att inte utföra några fler intervjuer till denna studie. Vid studien gjordes ett 

ändamålsenligt urval. Det var både kvinnor och män som deltog i studien, det fanns ett brett 

spann mellan deltagarnas åldrar och erfarenhet av att arbeta i ambulansen och detta anser vi 

är en styrka i vår studie samt stärker trovärdigheten. Fem av deltagarna var 

specialistutbildade ambulanssjuksköterskor och de andra fem deltagarna var utbildade 

allmänsjuksköterskor men som hade erfarenhet av att arbeta i ambulansen, och därför har vi 

i vår studie valt att benämna alla sjuksköterskor som ambulanssjuksköterskor.  
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Författarna anser att denna studie kan anses tillförlitlig då man noga beskrivit hur 

tillvägagångssättet varit vid denna studie vid urval, datainsamling samt metod. Författarna 

har läst igenom det transkriberade materialet från intervjuerna ett flertal gånger, först enskilt 

och sedan tillsammans. Sedan har författarna tillsammans genomfört innehållsanalysen och 

sammanställt resultatet enligt Graneheim-Hällgren och Lundman (2004). Resultatet i studien 

stärks genom att man redovisat deltagarnas citat och detta kan anses stärka studiens 

giltighet. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet indikerade att det fanns både positiva och negativa upplevelser av att arbeta som 

ambulanssjuksköterska i glesbygd. Några positiva delar var att ambulanssjuksköterskorna 

upplevde att de hade större möjlighet att hinna skapa relationer med patienten vid de långa 

ambulanstransporterna. De upplevde då att de hann upprätta en bra anamnes tills de skulle 

rapportera över patienten till sjukhuset. En annan positiv del som ambulanssjuksköterskorna 

upplevde var att de hade en möjlighet att hinna se resultatet av den behandling de gett 

under ambulanstransporten. Detta kunde också omvändas till en negativ del om behandling 

inte gav den effekt man önskade och patienten försämrades. En annan negativ upplevelse 

kunde vara att man kunde känna sig ensam och utsatt om man hade en kritiskt dålig patient 

långt bort från sjukhus. Några av ambulanssjuksköterskorna upplevde då att det kunde 

kännas bättre om man var två ambulanssjuksköterskor i bilen för att hjälpa varandra i de 

medicinska bedömningarna. Denna upplevelse är något som författarna har reflekterat över i 

sin nya arbetsroll som ambulanssjuksköterskor. Särskilt när man kommer som ny och ska 

börja arbeta i ambulansen. Författarna menar dock att det finns stora variationer på 

kompetens inom arbetsgrupperna, så man kan inte generalisera att man skulle ha den 

upplevelsen med alla ambulanssjukvårdare. Enligt Benner (1993) finns det ett problem kring 

att nybörjare i yrket saknar erfarenhet, därför är de beroende av regler för att kunna få stöd 

och vägledas rätt (Benner, 1993, s. 37). 

 

Denna upplevelse av otrygghet som framkom i studien tror författarna kan bli mera påtaglig 

när man arbetar i glesbygdsområden, när man kan behöva arbeta en längre tid ensam i 

väntan på eventuell hjälp från andra resurser. I glesbygd kan man även behöva stabilisera en 
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kritiskt sjuk patient innan man är redo att åka 20 mil till sjukhus. Detta anser författarna 

ställer stora krav på ambulanssjuksköterskan. Enligt Socialstyrelsen så är det vårdgivarens 

ansvar att det alltid ska finnas personal i ambulansen som har behörighet att administrera 

läkemedel. Lagen säger vidare att personalen i ambulansen ska ha den kompetens som krävs 

för att kunna ge prehospital akutsjukvård (SOSFS 2009:10). Denna lag kan kännas otydlig, 

vilket också bidrar till att detta skiljer sig mycket hur man valt att organisera personalen i 

ambulansen mellan olika landsting och regioner.  

 

I denna studie framkom att ambulanssjuksköterskorna upplevde att arbetsmiljön inom 

ambulansen kunde påverka dem negativt fysiskt genom att de blev trötta av arbetet. De blev 

även påverkade negativt av att de inte kunde gå på toaletten, äta mat eller vila om de 

behövde göra det. Tröttheten kunde också leda till sämre vård. Denna upplevelse stämde 

överens med hur ambulanssjuksköterskorna upplevde sin arbetsmiljö i en studie gjord i 

Australien.  Pyper och Paterson (2016) beskrev i sin studie att ambulanssjuksköterskorna 

upplevde en stor trötthet och att det då fick sämre beslutsförmåga, nedsatt 

koncentrationsförmåga samt sämre körförmåga, och detta blev extra tydligt vid långa 

transporter i glesbygden. 

 

Folkmängden i Sverige växer och prio 1 uppdragen ökar i Sverige (Suserud & Lundberg, 

2016, S. 52 - 53). Detta innebär också för ambulansvårdens del att det blir mer larm och 

mindre tid för återhämtning och mindre tid och möjlighet för personliga behov. Denna 

ökade arbetsbelastning på ambulansen kan påverka personalen negativt. Detta tror 

författarna kommer leda till ett framtida samhälleligt problem. Författarna tror att det i 

framtiden kommer behövas fler ambulanser och resurser för att kunna tillgodose 

befolkningens behov av vård.  

 

Det framkom även i studien att det fanns en del yttre faktorer som kunde påverka 

ambulanssjuksköterskornas arbetsmiljö. Vägarna kunde vara en faktor som bidrog till en 

riskfylld arbetsmiljö enligt ambulanssjuksköterskorna. När det gällde vårdutrymmet så var 

det delade meningar, en del tyckte att vårdutrymmet var lagom i storlek medan vissa ansåg 

att det var för trångt. Flera ansåg även att ljudnivån upplevdes för hög och bullrig i 
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vårdarhytten och det ledde till ökad trötthet samt svårigheter att kommunicera med föraren. 

Enligt SOSFS (2009:10) ska vårdgivaren ansvara för vårdutrymmet i ambulansen. Det ska 

vara inrett och dimensionerat så att säker vård kan ges. Vårdgivare ansvarar även för att 

utrustningen i ambulansen ska vara utformad så att prehospital akutsjukvård kan ges 

(SOSFS 2009:10). I studien framkom det som författarna nämnt ovan att det fanns delade 

meningar om hur ambulanssjuksköterskorna upplevde arbetsmiljön och vårdutrymmet i 

ambulansen. Författarnas upplevelse av detta är att det är svårt att upphandla en bil och 

utrustning som passar alla, för alla människor är byggda olika, är olika långa och har olika 

åsikter. Detta medför att det inte är så lätt för vårdgivaren att kunna tillfredsställa allas 

behov, åsikter och förväntningar. 

 

Ambulanssjuksköterskorna i studien upplevde inte att det krävdes någon speciell utbildning 

för att arbeta i glesbygd däremot ansåg några av ambulanssjuksköterskorna att det var bra 

att ha klinisk erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska innan man började arbeta i 

ambulansen. Detta stämmer överens med Patricia Benners omvårdnadsteori med tankar och 

idéer om kunskap och kompetens. Benner (1993) menade att det krävdes klinisk erfarenhet 

för att kunna utveckla sin kunskap och bli en skicklig sjuksköterska. Erfarenhet ansågs av 

henne som en nödvändig förutsättning för expertvetande. Benner menade att 

problemlösningen skiljde sig åt hos en sjuksköterska som hade tidigare erfarenhet jämfört 

med en som var nybörjare. En erfaren sjuksköterska kunde genom sin erfarenhet känna igen 

symtom och uppfatta situationen som en helhet jämfört med en ny sjuksköterska, tillexempel 

kunde den erfarne känna igen subtila fysiologiska förändringar innan synbara förändringar i 

puls och blodtryck inträffar (Benner, 1993, s. 24 - 25). Detta stärks genom en studie gjord i 

Sverige där det framkom att ambulanssjuksköterskor ansåg att man fick kunskap genom 

ökad erfarenhet. De ansåg för att kunna få mer erfarenhet så krävdes det att man kunde lära 

sig av mer erfarna kollegor som kunde fungera som mentorer till oerfarna 

ambulanssjuksköterskor (Ahl, Hjälte, Johansson, Wireklint-Sundström, Jonsson & Suserud, 

2005). Enligt ICN:s etiska kod så ska sjuksköterskan stötta och vägleda kollegorna för att 

kunna utveckla en högre etisk medvetenhet. Sjuksköterskan bör även ha kunskap om och 

kunna ge respektfull vård till alla oavsett ålder, hudfärg, kultur eller etisk bakgrund (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 
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Författarna instämmer i dessa åsikter och anser att det är bra att ha viss erfarenhet att ha 

arbetat som sjuksköterska innan man arbetar i ambulansen för att ha en klinisk bakgrund att 

luta sig mot i bedömningar av patienten. Detta kan bli mer påtagligt när man arbetar i 

ambulansen i glesbygden för att man då har långa avstånd till sjukhuset och patientens 

tillstånd kan hinna förändras. Författarna anser även att det är viktigt att ha en bred teoretisk 

kunskap för att kunna förstå patientens fysiologiska förändringar och symtom och då kunna 

behandla och bedöma patienten på bästa sätt. Denna teoretiska kunskap kan man få genom 

dels utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning ambulans eller fortlöpande 

interna utbildningar för att hålla kunskapen aktuell. Inom detta yrke blir man aldrig fullärd, 

och det kan också vara en utvecklande del av arbetet. Författarna anser att som 

ambulanssjuksköterska så bör man redan ha kunskap om att vård ska ges på lika villkor till 

alla och att hela tiden arbeta med ett etiskt förhållningssätt. 

 

Det framkom att ambulanssjuksköterskorna i denna studie ansåg att om man arbetade i 

ambulansen i glesbygd och hade långa ambulanstransporter så fanns det ett stort behov av 

att planera sitt arbete och göra mycket egna självständiga bedömningar. Enligt Holmberg 

och Fagerberg (2010) så är planerandet av vården med patienten i de aktuella situationerna 

en viktig grundsten i arbetet i ambulansen. De ansåg att man var tvungen att ha en plan för 

hur man skulle genomföra vården för att det skulle bli en bra vård för patienten. Viktigt att 

skapa sig en bild av patienten, vara öppensinnad och ha en överblick och kontroll över 

situationen.  

 

Precis som resultatet i denna studie visade instämmer författarna med om att planering av 

sitt arbete vid långa ambulanstransporter kan vara viktigt och avgörande för vårdens kvalité. 

Om man är väl förberedd och har lagt upp en omvårdnadsplan när man har en lång 

ambulanstransport så borde man också vara mer förberedd om något oförutsett händer 

längs vägen. Detta kan göra att man då har en högre handlingsberedskap och inte får ett lika 

stressfullt arbete. För även om man som ambulanssjuksköterska inte kan planera sina dagar 

för att man aldrig vet vad som kommer att hända så kan man försöka planera varje enskilt 

omhändertagande med patienten och på det sättet påverka sin arbetsmiljö positivt. Detta 
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framkom även i Abelsson och Lindwalls (2012) studie att sjuksköterskorna i ambulansen 

ansåg att planerandet av sitt arbete var en grundläggande del i arbetet. De ansåg vidare att 

det var viktigt att man kunde lita på sin kunskap. För att utföra en korrekt bedömning 

ansågs det vara en förutsättning att man kombinerade sin teoretiska kunskap med sin 

praktiska kunskap.  

Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser av att 

vårda patienter i glesbygd. Frågeställningarna var inriktade på arbetsmiljö, kunskap och 

kompetens. Ambulanssjuksköterskorna i studien upplevde att den kliniska erfarenheten och 

kunskapen hade en betydande roll för kompetensutvecklingen. Det framkom även att det 

fanns en del faktorer som påverkade arbetsmiljön, till exempel åsidosättande av personliga 

behov, trötthet och yttre faktorer. Arbetsmiljön kunde också påverka patientens omvårdnad 

negativt. Vi tror att denna studie kan påvisa ambulanssjuksköterskans komplexa arbete i 

glesbygd. Detta kan ligga till grund som ett utvecklingsarbete och leda till förbättringar inom 

ambulanssjukvården. Som framtida vidare forskning skulle det vara intressant med en 

jämförande studie mellan ambulanssjuksköterskors upplevelse av arbetsmiljö och 

kompetens i glesbygd jämfört med tätort, för att se om det fanns några skillnader. 
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Bilaga 1. 

Förfrågan om tillstånd att genomföra en intervjustudie inom ambulansverksamheten i 

Region Jämtland Härjedalen.  

 

Till berörd enhetschef. 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar vid Mittuniversitetet med inriktning 

specialistsjuksköterska inom ambulans. I denna utbildning ska ett examensarbete på 

magisternivå utföras. Vi har beslutat att genom en intervjustudie undersöka 

ambulanssjuksköterskors upplevelser av att arbeta i glesbygd.  

 

Datainsamlingen kommer att samlas in via 8-10 enskilda intervjuer som kommer att ta ca 30 

min vardera. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas ordagrant. 

Deltagandet i undersökningen är frivilligt och kan avbrytas utan att ange anledning när 

som helst under studiens gång. Resultatet från intervjuerna kommer att behandlas 

konfidentiellt och analyseras anonymt. Efter studiens avslut kommer materialet makuleras. 

Resultatet kommer att sammanställas i ett examensarbete som ett led i specialistutbildningen 

till ambulanssjuksköterska. Uppsatsen görs under handledning av Bosse Ek vid 

Mittuniversitetet. 

 

 

Vid frågor eller funderingar, vänligen hör av dig till oss eller vår handledare.  

 

Med vänlig hälsning 

 
 

Maria Larsson 

Sjuksköterska 

Loftgatan 21 

842 32 Sveg 

 

Tel: 070- 585 69 02 

Mail: mala1009@student.miun.se 

Lina Ideborg 

Sjuksköterska 

Byvallen 710 

842 94 Sveg 

 

Tel: 070- 364 71 82  

Mail: liid0700@student.miun.se 

Bosse Ek  

Universitetsadjunkt 

Mittuniversitetet, Östersund 

Avdelningen för Omvårdnad 

 

Tel: 010-142 88 51 

Mail: bosse.ek@miun.se 

 

 

 

 

 

mailto:mala1009@student.miun.se
mailto:liid0700@student.miun.se
mailto:bosse.ek@miun.se
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Informerat samtycke 
 

Härmed ges informerat samtycke till att Maria Larsson och Lina Ideborg får genomföra sin 

studie på ambulansstationer inom område Syd - Region Jämtland Härjedalen under våren 

2017, som ett led i specialistutbildningen till ambulanssjuksköterska vid Mittuniversitetet. 

 

Underskrift enhetschef: ____________________________________________________  

 

Namnförtydligande:_______________________________________________________ 

 

Datum:_________________________________________________________________ 
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Bilaga 2. 

Informationsbrev och förfrågan om deltagande i intervjustudie 

 

Hej! 

Vi är två studerande sjuksköterskor vid Mittuniversitetet, Östersund. Vi läser 

specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjuksköterska och ska under våren göra ett 

examensarbete på magisternivå med handledning av Bosse Ek. Vi ska genom en kvalitativ 

intervjustudie undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelser av att arbeta i glesbygd.  

 

Intervjuerna kommer att genomföras med semistrukturerade frågor med fokus på syftet. 

Intervjun beräknas ta ca 30 min och kommer att spelas in. Inspelningen kommer sedan 

transkriberas till text och analyseras. Redovisningen av uppsatsen sker så att alla 

intervjudeltagare avidentifieras. Intervjuerna sker konfidentiellt och endast författare samt 

handledare kommer att ha tillgång till materialet. När examensarbetet är klart kommer 

materialet att makuleras. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst under studiens 

gång avbryta utan att ange orsak.  

 

Vid frågor, hör gärna av dig till oss eller vår handledare. 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Maria Larsson 

Sjuksköterska 

Loftgatan 21 

842 32 Sveg 

 

Tel: 070- 585 69 02 

Mail: mala1009@student.miun.se 

Lina Ideborg 

Sjuksköterska 

Byvallen 710 

842 94 Sveg 

 

Tel: 070- 364 71 82  

Mail: liid0700@student.miun.se 

Bosse Ek  

Universitetsadjunkt 

Mittuniversitetet Östersund 

Avdelningen för Omvårdnad 

 

Tel: 010-142 88 51 

Mail: bosse.ek@miun.se 

 

 

 

 

 

 

mailto:mala1009@student.miun.se
mailto:liid0700@student.miun.se
mailto:bosse.ek@miun.se


 

 

  26 
 

Informerat samtycke 

Härmed ges informerat samtycke till att Maria Larsson och Lina Ideborg får genomföra sin 

intervju med undertecknad inom Ambulanssjukvården Region Jämtland Härjedalen - 

område syd under våren 2017. Detta som en del i specialistutbildningen till 

ambulanssjuksköterska vid Mittuniversitetet. 

 

Underskrift Sjuksköterska:______________________________________________  

 

Namnförtydligande:___________________________________________________________  

 

Datum:_____________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 

 

 
Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 

-Ålder? Kön? 

-Hur länge har du arbetat som sjuksköterska i ambulansen? 

-Har du någon vidareutbildning? 

 

1. Vad har du som ambulanssjuksköterska för upplevelser av att vårda patienter vid 

långa ambulanstransporter i glesbygd? 

2. På vilket sätt kan ditt arbete kring omhändertagandet av patienten påverkas av långa 

ambulanstransporter? Kan du ge något exempel. 

3. Hur ser du som ambulanssjuksköterska på din arbetsmiljö vid långa transporter i 

glesbygd?  

4. Upplever du att det kan finnas något positivt med långa ambulanstransporter för din 

del? 

5. Upplever du att det kan finnas något negativt med långa ambulanstransporter för din 

del? 

6. Anser du att det krävs speciella kunskaper eller ställs andra krav hos 

ambulanssjuksköterskan vid omhändertagandet av patienter vid långa 

ambulanstransporter än vid kortare ambulanstransporter? 

 
 

 

 

 

 


