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ABSTRAKT 

Introduktion: Att arbeta som specialistsjuksköterska inom den prehospitala vården är 

komplext och ställer stora krav på kunskap. Att ensam vårda patienter under färd och 

hantera de eventuella svårigheter vilka kan uppstå på grund av långa transporttider gör 

sjuksköterskan utlämnad till sin egen kompetens, erfarenhet och de stöd vilka finns att tillgå 

i form av behandlingsriktlinjer, kollegor och kontakt med läkare via mobiltelefon eller annan 

kommunikationsutrustning. Syfte: Syftet med studien var att belysa 

specialistsjuksköterskans upplevelse av att vårda prehospitalt med långa transporter. Metod: 

Studien hade en kvalitativ ansats där data samlades in genom åtta semistrukturerade 

intervjuer. Dessa har bearbetats och analyserats med en kvalitativ innehållsanalys ur vilken 

ett tema och tre kategorier framkommit. Resultat: Definitionen av en lång transport var i 

denna studie när transporttiden översteg 45 - 60 min. Specialistsjuksköterskans upplevelser 

av att vårda prehospitalt med långa transporter präglades av en genomgående känsla av 

ansvar. Vikten av förberedelse ansågs vara större vid längre transporter och väder och 

geografiska förutsättningar påverkade både vilka förberedelser som gjordes och känslan av 

stress hos sjuksköterskan. Nivån på den kollegiala kompetensen var viktig, att arbeta med en 

annan sjuksköterska minskade stressen jämfört med att arbeta med en sjukvårdare. 

Diskussion: Att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska i glesbygd med långa 

transporter upplevdes utmanande och utvecklande men kunde även upplevas ensamt och 

svårt och i studien framkom vikten av en fortsatt utveckling mot ökad kompetens hos hela 

besättningen i takt med att allt mer avancerad vård påbörjas prehospitalt. 

 

Nyckelord: personal, ambulanssjuksköterska, erfarenheter, intervju, kvalitativ 

innehållsanalys, prehospital sjukvård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Introduction: Pre-hospital nursing care is complex and places great demands of knowledge. 

To care for patients while managing any difficulties that arise due to long transports the 

specialist nurse must rely on his own skills, experience and the support available (treatment 

guidelines, colleagues, contact with physicians via mobile phone or other means of 

communication equipment). Aim: The aim of the study was to describe the specialist nurse's 

perspective of providing pre-hospital care with long transports. Method: The study had a 

qualitative design where data was collected with eight semi-structured interviews. The 

interviews have been processed and analyzed with a qualitative content analysis from which 

a theme and three categories emerged. Results: The definition of a long transport was in this 

study a transport with a transport time of 45-60 minutes or more. The specialist nurse's 

experience of providing pre-hospital care with long transports was characterized by an 

overall sense of responsibility. The importance of preparation were considered to be greater 

in long transports. Weather and geographical conditions affected both the preparations made 

and the specialist nurse’s feeling of stress. The level of collegial competence was important, 

working with another nurse reduced stress compared to working with an EMT (emergency 

medical technicians). Discussion: Working as a specialist nurse in a rural area with long 

transport time to emergency department and hospital is challenging and at the same time 

stimulating but also caused the specialist nurse to feel exposed and experience loneliness in 

his profession. This study revealed the importance of continued development towards 

increased competence of the entire ambulance crew as more advanced care is initiated out of 

hospital. 

 

Keywords: Ambulance nurse, ambulance personell, experiences, interview, pre-hospital 

care, qualitative design 
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1. INTRODUKTION 

 

Den prehospitala vården har de senaste decennierna utvecklats från att vara ren transport av 

patienter från skadeplats till sjukhus till att vara en viktig del i vårdkedjan. Med detta 

förändras de yrkesroller som finns inom ambulanssjukvården (Sjölin, Lindström, Hult, 

Ringsted & Kurland, 2014). 

I Sverige finns idag inga nationella riktlinjer för hur en ambulans ska vara bemannad 

(Wihlborg, Edgren, Johansson & Sivberg, 2014) Den 1 november 2005 kom dock 

bestämmelser från Socialstyrelsen att läkare endast får delegera generella 

läkemedelsdelsordinationer till legitimerad personal (Socialstyrelsens författningssamling 

[SOSFS], 2000:1). Detta har lett till att varje ambulans bemannas med minst en legitimerad 

sjuksköterska. Kravet på vilken utbildningsnivå denna sjuksköterska bör inneha varierar 

mellan de olika landstingen och regionerna i Sverige och kan vara grundutbildad 

legitimerad sjuksköterska till vidareutbildad sjuksköterska med specialistkompetens 

(Wihlborg et al. 2014).  

I region Jämtland Härjedalen är sjuksköterskor yrkesverksamma inom ambulansen 

legitimerade sjuksköterskor och vidareutbildade sjuksköterskor med främst 

specialistkompetens inom ambulanssjukvård och anestesi men även sjuksköterskor med 

intensivvård, distrikt och barnspecialistkompetens finns representerade (C, Nord. Enhetschef 

ambulansen, region Jämtland Härjedalen. Personlig kommunikation, maj, 2018). 

En ambulansbesättning består alltid av två personal och det finns inte heller några nationella 

riktlinjer eller krav på vilken utbildningsnivå den andra i ambulansbesättningen bör besitta. 

Utbildningsnivån kan variera från ambulanssjukvårdare med en 20 veckors utbildning och 

undersköterskeutbildning till legitimerad sjuksköterska med eller utan specialistkompetens 

(Wihlborg et al., 2014). 

Dagens sjuksköterska inom den prehospitala vården måste besitta stor yrkeskunskap, 

teknisk, medicinsk och omvårdnadsmässig, göra bedömningar av vårdbehov, kunna initiera 

behandling på plats och utföra avancerad behandling under färd mot sjukhus (Suserud & 

Svensson, 2009. Kap 1). Sedan 2007 finns en ettårig specialistutbildning inom 

ambulanssjukvård för sjuksköterskor på magisternivå. Med ökad kompetens ges också 
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ökade möjligheter för att en allt mer avancerad sjukvård ska kunna påbörjas prehospitalt och 

med det förkorta tiden tills dess att patienten kommer under behandling (Wireklint 

Sundström & Ekebergh, 2012).  

I omhändertagandet av akut sjuka och trauma patienter prehospitalt är sjuksköterskan en 

viktig del. Tiden från det att en patient blir akut sjuk eller skadad tills dess att den får vård 

står i relation till patientens överlevnad. Vid sjukdomar som stroke och hjärtinfarkt påverkar 

tiden från debut av symptom till behandling hur patientens livskvalitet blir i efterförloppet 

(Suserud & Svensson, 2009. Kap 6). Redan 1967 upptäcktes att överlevnaden hos personer 

med akut myokardinfarkt ökade markant om patienten kom under vård inom 15 min. Idag 

påbörjas akut behandling redan prehospitalt och målet är att alla ska vara på sjukhus inom 

90 min från det att ambulansen fått larm från alarmcentralen (Jollis, 2010). I region Jämtland 

Härjedalen kan trombolysbehandling vid hjärtinfarkt, en läkemedelsbehandling för att lösa 

de blodproppar som uppstått och täpper till blodkärlen i hjärtat påbörjas av sjuksköterskan 

redan prehospitalt när transporttiden till sjukhus och PCI-lab. (percutan coronar 

intervention) för slutlig behandling är lång (Sandström, 2017).  

Att vårda akut sjuka och skadade leder till att ambulanspersonalen utsätts för olika former 

och grader av stress vilket kan medföra risk för att utveckla stressymptom vilka senare kan 

komma att påverka den enskilde ambulanspersonalens välmående socialt, psykiskt och 

fysiskt (Boström, Carlström & Sjöström, 2016). Halpern, Gurevich, Schwartz och Brazeu 

(2009) har studerat händelser vilka upplevts som svåra av ambulanspersonal i Toronto, 

Kanada. Där påvisas att det inte finns något klart samband mellan svårighetsgraden på de 

vårdtillfällen och olyckor som ambulanspersonalen larmas ut på och hur individen påverkas 

av dessa, men 45% av de inkluderade i studien hade drabbats av någon typ av stressymptom 

som varade i två veckor eller mer efter ett vårdtillfälle som berört dom illa oberoende av dess 

svårighetsgrad. 

Ambulanssjukvården i Sverige erbjuder hjälp till i stort alla patienter som söker via 

alarmcentralen 112. De geografiska skillnaderna och infrastrukturen ser dock olika ut 

beroende på var i landet man bor. Norra delen av Sverige består till stor del av fjällvärld, en 

landsbygd med en begränsad utbyggnad av vägar i motsats till de södra delarna som är 

tätbebott, vägnätet betydligt mer utbyggt och landskapet flackare (Beillon, Suserud, Karlberg 
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& Herliz, 2009).  Region Jämtland Härjedalen är till ytan något större än Danmark 

(Regionfakta, 2018) och har inom detta område ett sjukhus placerat i Östersund. 

Ambulansstationer bemannade med en ambulans är lokaliserade på orter upp till 22 mil från 

akutmottagningen i Östersund. 

Närhet och tillgång till sjukvård gör att många boende i tätbebott område är mera benägna 

att söka ambulans, trots att behovet kanske är mindre och möjligheten att själva ta sig till 

sjukhus eller annan vårdinstans är större. Andelen svårt skadade och akut sjuka är större på 

landsbygden, likaså bekräftade ambulanspersonalen alarmcentralens prioritering och 

bedömning oftare i glesbygd. Sjuksköterskan verksam i ambulansen fick även administrera 

fler läkemedel under längre transporter på landsbygden (Beillon et al. 2009; Hjälte, 2006).  En 

anledning till detta skulle kunna bero på att patienten hunnit försämras från samtal med 

alarmcentralen tills dess att ambulansen hunnit till skadeplats beroende på de geografiska 

förutsättningarna enligt Hjälte (2006).  

Sjuksköterskans arbete inom det prehospitala området innebär inte enbart att vårda patienter 

med livshotande symptom och tillstånd. Många patienter är inte medvetna om den 

utveckling den prehospitala vården genomgått de senaste decennierna och vet inget om den 

avancerade vård vilken kan ges. För många kan det komma som en överraskning att 

sjuksköterskan börjar vårda och behandla under transport. Då är det viktigt att alltid ge god 

omvårdnad, kommunicera med patienten och få denne trygg i den okända situationen för att 

skapa ett gott samarbete. Den nackdel som kan ses av att vara ensam sjuksköterska som 

vårdar under transport kan även ses som fördel då all fokus kan läggas på den enda 

patienten (Ahl & Nyström, 2012). 

Under långa ambulanstransporter blir mötet mellan patient och sjuksköterska ofta väldigt 

nära. Både rent miljömässigt i en liten, begränsad vårdarmiljö i ambulansen men även 

gällande patientens utsatthet och beroendeställning i förhållande till sjuksköterskan. Denna 

närhet kan utvecklas både positivt och negativt. Att möta en patient inom den prehospitala 

vården kräver att sjuksköterskan besitter förmåga att se varje patient som en enskild individ 

(Ahl & Nyström, 2012). Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003, 

kap kontextuell vårdvetenskap) måste sjuksköterskan arbeta med ett tydligt 
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patientperspektiv. Patientens upplevelse av situationen är det som styr mötet och den vakna, 

orienterade patienten är den som känner sig själv och sin situation bäst. 

Joyce Travelbee (1971, kap 10) fokuserar med sin omvårdnadsteori om mellanmänsklighet på 

vikten att se den enskilda människan som unik och oersättlig. Alla människor som söker 

vård har olika erfarenheter med sig och för sjuksköterskan gäller att förstå att varje patient 

uppfattar situationer, sin sjukdom och sitt lidande olika och bör i sin omvårdnad alltid göra 

en individuell bedömning av patienten. 

Travelbee nämner inte miljö i sin teori men mötet i en ambulans speglas av att 

sjuksköterskan ska kunna läsa av den kommunikation som finns såväl verbal som icke 

verbal och vara öppen och följsam i varje vårdsituation. Kommunikationen är basen i den 

relation som byggs mellan sjuksköterskan och patienten i den prehospitala miljön och krävs 

för att sjuksköterskan ska kunna få en förståelse för patientens lidande och upplevelse. 

Genom kommunikation läggs grunden för den mellanmänskliga relationen mellan 

vårdgivare och patient enligt Travelbee (1971, kap 9). 

 

1.1 Problemformulering 

Att arbeta som specialistsjuksköterska inom den prehospitala vården ställer stora krav på 

kunskap. Att ensam vårda patienter under färd, att vara medicinskt ansvarig med högst 

kompetens och hantera de eventuella svårigheter vilka kan uppstå, som ökat behov av 

administrering av läkemedel, försämrat tillstånd hos patienten, svåra väderleksförhållande 

med förlängd transporttid mot en redan normalt lång transport gör sjuksköterskan utlämnad 

till sin egen kompetens och de stöd som finns att tillgå i form av behandlingsriktlinjer och 

kontakt med läkare via mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning. Uppfattningen 

om när en transport upplevs lång för sjuksköterskan och inställningen till denna kan variera 

stort inom den prehospitala vården beroende på geografiska förutsättningar, var i landet 

man är yrkesverksam, patientens vårdbehov och hur sjuksköterskan är som individ.  

Forskning om sjuksköterskans roll inom den prehospitala vården är fortfarande relativt 

begränsad och även hur specialistsjuksköterskor upplever att vårda patienter med långa 
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transporter. Mot bakgrund av detta vill författaren belysa hur specialistsjuksköterskor 

upplever situationen angående vård, möjlighet till hjälp och stöd, beredskap och stress. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete var att undersöka specialistsjuksköterskans upplevelse av att vårda 

prehospitalt med långa transporter. 

 

2. METOD 

 

2.1 Design 

En deskriptiv studie med kvalitativ ansats då studien grundar sig på upplevelsen av vård 

med långa transporter hos specialistsjuksköterskor inom den prehospitala vården. Då fokus 

var att undersöka upplevelser ansågs en kvalitativ metod mest passande (jfr Polit & Beck, 

2011. Kap 3). Därför valdes en intervjustudie som analyserades med innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). 

 

2.2 Urval 

Urvalet av informanter var strategiskt då inklusionskriterierna var att de skulle vara 

legitimerade specialistsjuksköterskor och arbeta inom ambulanssjukvården i region Jämtland 

Härjedalen. De skulle ha erfarenhet av vård under uppdrag med långa transporttider, finnas 

en spridning i ålder och antal yrkesverksamma år och både män och kvinnor skulle vara 

representerade. Studien är baserad på intervjuer av specialistsjuksköterskor från den 

prehospitala sjukvården i region Jämtland Härjedalens resurspool och genomfördes under 

mars-april månad, år 2018.  

I detta arbete tillfrågades tio specialistutbildade sjuksköterskor för deltagande i studien. Av 

dessa genomfördes åtta intervjuer då två avböjde deltagande. Tre kvinnor och fem män 

inkluderades. Sex av informanterna hade en specialistutbildning inom ambulanssjukvård, en 

inom anestesi och en som distriktssjuksköterska. Ålder på informanterna är mellan 33 och 46 
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år (medianvärde =39) och antal verksamma år inom ambulansverksamheten omkring 6 år 

(medianvärde =6) med en informant vilken arbetat 17 år. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade öppna intervjufrågor vilka utvecklats av författaren har använts för 

datainsamling, se bilaga 1. Detta för att ge utrymme för informanterna att beskriva sina 

berättelser. Det har funnits möjlighet att komplettera frågorna med fördjupningsfrågor och 

en intervjuguide har använts som stöd för författaren under intervjuerna (Starrin & 

Svensson, 1994. Kap 2). 

Efter att respektive ansvarig på ambulansen i region Jämtland Härjedalen informerats om 

studien och godkänt genomförandet kontaktades samtliga intervjupersoner personligen via 

telefon med en förfrågan om att delta. Skriftlig och muntlig information om studiens syfte 

delgavs inför intervjutillfället.  

Tidpunkt för intervju bestämdes i samråd med den enskilde och skedde där det bäst 

lämpade sig för denne. Fyra intervjuer utfördes i hemmet, två på arbetsplatsen efter eller 

innan påbörjat arbetspass och två av intervjuerna skedde under informantens arbetstid. 

Intervjuerna tog i snitt 15 min. Alla intervjuer spelades i överenskommelse med 

informanterna in för att senare kunna transkriberas. Inspelningarna raderades efter godkänd 

och avslutad studie. 

 

2.4 Analys 

Information vilken framkommit under intervjuerna har analyserats och bearbetats enligt en 

kvalitativ innehållsanalys, då studien fokuserat på informantens upplevelse i en speciell 

situation (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuerna vilka spelats in har transkriberats och 

lästs i dess helhet flera gånger. Detta för att få en bättre uppfattning om texterna och för att 

lättare kunna se likheter och skillnader mellan de olika intervjuerna. Meningsbärande 

enheter relevanta för syftet har identifieras ur det transkriberade materialet.  Materialet i de 

meningsbärande enheterna har senare kondenserats för att ytterligare koncentrera det och 



7 
 

därefter kodats och undergrupperats för att slutligen få fram kategorier (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

2.5 Etiska övervägande 

Deltagarna i studien informerades om studiens syfte och metod både skriftligt och muntligt. 

Deltagandet i studien var frivilligt med möjlighet att avbryta när än deltagarna önskat under 

studiens gång. Allt material avidentifierades, kodades och hölls i säkert förvar tills dess att 

studien blivit färdigställd, godkänd och därefter förstörstördes materialet. 

Plats för intervju bestämdes personligen med varje informant. Tillstånd för intervjuerna 

söktes hos berörd enhetschef inom ambulansen, region Jämtland Härjedalen. 

Vedertagna och forskningsetiska principer har följts (CODEX, 2012). 

 

3. RESULTAT 

 

Syftet med studien var att belysa specialistsjuksköterskans upplevelse av att vårda 

prehospitalt med långa transporter. Upplevelsen av när en transport ansågs lång var för sex 

av informanterna när transporten översteg 60 min, för två efter 45 min. Endast två 

informanter nämnde att det var beroende av vilket vårdbehov den patient som 

transporterades hade även om flera beskrev att arbetet kunde upplevas påfrestande och att 

de kunde känna sig hjälplösa trots att de var införstådda med arbetet och dess 

förutsättningar i glesbygd.  ”Allt över en timme får jag väl räkna som lång transport om man ska 

hålla sig till kriteriet för the golden hour...däromkring i alla fall.” IP 6. 

”Dom långa transporterna påverkar mig i mitt sätt att arbeta men annars, jag har accepterat att min 

arbetsplats ser ut så.” IP 2. 

Analysen resulterade i tre kategorier och ur dessa framträdde ett gemensamt tema, se figur 

1, tema och kategorier. 
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Tema 

 

 

 Kategorier 

 

 

 

Figur 1. Tema och kategorier. 

 

3.1 Känsla av ansvar 

Temat beskriver hur specialistsjuksköterskan påverkades under långa transporter och hur 

känslan av ansvar präglade de erfarenheter och upplevelser, positiva som negativa vilka 

kom ur dessa situationer. Samtliga informanter kände ett övergripande ansvar för sitt arbete. 

Från det att larmet från alarmcentralen kom till förberedelse under framkörning till patienten 

och hur dennes vårdbehov skulle bedömas, vilken behandling som kunde vara aktuell under 

transporten samt vikten av att skapa trygghet i en för patienten otrygg situation till patienten 

nådde slutlig vård på akutmottagning eller inom primärvård. Flera informanter lyfte även 

ansvaret, att våga låta bli att transportera patienten till sjukhus eftersom en stor del av 

arbetet som sjuksköterska i glesbygd med långa transporter var att tänka på alternativet med 

hänvisning till annan vårdnivå inom primärvård eller att patienten kvarstannade i hemmet. 

”Det blir en del i arbetet med långa transporter att våga låta bli att skjutsa in, att ta beslutet...” IP 7. 

”jag prioriterar ganska hårt vilka patienter som ska åka med ambulans så jag lägger mycket krut på 

bedömningar och att försöka välja rätt vårdnivå”. IP 1. 

 

3.2 Förberedelse 

Samtliga informanter uppgav att de mentalt förberedde sig mera när de visste att en längre 

transport förelåg. Att gå igenom de scenarion vilka kunde komma att utspela sig på plats vid 

ankomst till patienten och att i förväg tänka igenom vilka vårdbehov som skulle kunna 

Känsla av ansvar 

Förberedelse Stress Utmaning 
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uppstå gjorde att de kände sig bättre förberedda. ”...går igenom vilka beslut jag kanske kommer 

behöva fatta. Jag har det i bakhuvudet så när det väl inträffar så blir jag inte överraskad.” IP 2. 

Sjuksköterskorna förberedde sig för hur patienten skulle tas omhand när det gällde specifik 

omvårdnad när de visste att transporten skulle komma att ta lång tid, t ex. vid trauman då 

valet av immobiliseringsmetod, att välja spineboard vilken har en tidsbegränsning med hur 

lång tid patienten får vara fastspänd eller vakuummadrass, påverkas av hur lång tid 

transporten tar. ”Lite mera omvårdnadstänk…vid korta transporter tror jag just det här med 

omvårdnad vid paketering, den är inte lika primär. Det är ju viktigare när det är längre.” IP 7. 

I de förberedelser som gjordes ingick enligt alla informanter att kontrollera tillgängliga 

resurser och vilket stöd av andra som skulle kunna komma att behövas. Om det var 

flygväder för ambulanshelikoptern, hur lång anslutningstid en mötande ambulans hade, om 

det fanns behov av hjälp från räddningstjänstens IVPA (i väntan på ambulans) eller 

fjällräddning främst under de kalla delarna av året.  

 

3.3 Stress 

Alla informanter upplevde olika nivåer av stresspåslag när transporttiden var lång samtidigt 

som en instabil patient vårdades. En informant upplevde det extra stressfullt vid larm om 

akut sjuka eller skadade barn. I samtliga fall lyftes patienter med andningspåverkan fram 

som den största utmaningen och var de situationer då möte med extra resurs mest önskades. 

Samtidigt nämndes väder och geografiska förutsättningar som hinder för att få tillgång till 

dessa resurser. Dimma som resulterade i att helikoptern inte kunde brukas, isbildning och 

halka på vägbanor och kraftigt snöfall var alla väderfenomen som samtliga förlängde den 

egna och andra vägambulansers transporttid. Svårt sjuka i oländig terräng dit ambulansen 

inte kunde köra och där transporten till och från patienten måste ske med alternativa 

färdmedel var alla komponenter vilka i olika grad ökade nivån av stress hos 

sjuksköterskan. ”Det är ju lite så generellt på långa transporter att är det instabilt så är det klart att 

man håller tummarna att det ska gå bra och hålla sig hela vägen.” IP 7. 

” Har man en väldigt dålig patient som är instabil, då blir det ett stressmoment.” IP 1. 

”...så klart inträffar allt när det inte går att få något helikoptermöte, snöstorm osv.” IP 1. 
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Flera av informanterna lyfte vikten av god kompetens hos besättningen. Att arbeta med en 

kollega som var ambulanssjukvårdare upplevdes framför allt negativt i glesbygd med långa 

transporttider. Sex av åtta informanter ansåg att en specialistutbildad kollega jämfört med en 

sjukvårdare sågs som en större resurs. En situation med dålig patient upplevdes mindre 

stressfylld om ansvaret kunde delas med kollegan om denne var sjuksköterska.” Det är 

negativt... helst om man jobbar med en ambulanssjukvårdare... då är man ju mer ensam i situationen i 

jämförelsevis om man är två sjuksköterskor, då har man någon att bolla med.” IP 3. 

”...jobbade med en ambulanssjukvårdare och saknade stödet av en annan sjuksköterska.” IP 4. 

 

Med långa ambulanstransporter till sjukhus från ambulansens ytterstationer och dess 

glesbygdsområden i region Jämtland Härjedalen blev följaktligen även återresan lång.  När 

patienten var avlämnad på akutmottagningen skulle sjuksköterskan behålla fokus och 

skärpa för att på ett säkert sätt kunna framföra ambulansen och transportera sig själv och sin 

kollega tillbaka till ambulansstationen. Timmar vilka tillbringades i ambulansen med eller 

utan patient under färd kunde enligt informanterna utgöra en stor del av de 24h som 

arbetspasset pågick. Detta ledde till stor trötthet, rädsla för felbehandlingar vid ytterligare 

larm och blev ett stressmoment enligt hälften av de intervjuade sjuksköterskorna. ”…det är 

det som stjäl orken all den här tiden i bil och då speciellt återresorna. Det är det som gör att jag blir 

trött av jobbet. Åkandet.” IP 8. 

 

Informanterna i denna studie upplevde utöver en ökad stressnivå vid vård av sällan 

förekommande, svårt sjuka och skadade patienter ofta en ökad stressnivå på grund av yttre 

omständigheter vilka var svåra att påverka, som dåliga väderförhållande, brist på sömn, 

svårigheter med att få matuppehåll och att ha tillgång till toalett. Men även hur deras 

verksamhet är uppbyggd, arbetstider och möjligheten till att påverka sin arbetssituation. 

 

3.4 Utmaning 

Samtliga såg arbetet som specialistsjuksköterska med långa transporter som en utmaning, 

något som utvecklade den egna individen i sitt arbete. Att skapa en god patientkontakt, en 
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trygghet i en situation som för patienten ofta upplevs som kaosartad, hinna samverka, 

lyssna, prata med och förbereda patienten inför vad som skulle hända sågs som givande. 

Kommunikationen som behövdes mellan sjuksköterska och patient för att skapa ett bra 

vårdtillfälle sågs som en stor utmaning av alla informanter. Att få behandla, utvärdera och se 

effekt av de beslut och den vård vilken getts sågs som tillfredställande. Trots den stress som 

sjuksköterskan utsattes för var det självständiga arbetet en av de faktorer som främst lyftes 

fram som positivt av samtliga. ”Att hinna lära känna patienten mer och få skapa ett förtroende.”  

IP 4. 

”...det stärker ens yrkesroll.” IP 7. 

”Man kan göra skillnad och se effekt av det man gör under transporten.” IP 2. 

 

Den självständigheten som följde av att ge vård under långa transporter, med de ibland 

försvårande omständigheter det innebar ledde till att sjuksköterskan utvecklades i sin 

profession och gjorde arbetet utmanande anser de inkluderade specialistsjuksköterskorna i 

studien.  Samtidigt som samtliga poängterade att de främst stödde sig på den egna 

kompetensen, arbetslivserfarenheten och de behandlingsriktlinjer vilka fanns tillgängliga 

betonade de vikten av att som sjuksköterska förstå de behov som uppstår och ta beslut om 

att nyttja de resurser och den hjälp som finns tillgängliga i glesbygd gällande telefonkontakt 

med läkarjourer inom olika specialiseringar på sjukhuset, inom primärvård i närområdet och 

assistans från annan ambulans eller ambulanshelikopter. ”Vi gör det vi kan utifrån våra 

förutsättningar.” IP 8. 

 

4. DISKUSSION 

 

4.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ design med innehållsanalys som metod valdes inför detta arbete med att 

undersöka hur specialistsjuksköterskor upplevde att vårda prehospitalt med långa 

transporter. Genom informanternas egna erfarenheter genererades beskrivande data genom 
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en kvalitativ metod. Den semistrukturerade intervjuguiden vilken använts för att besvara 

syftet ökar studiens tillförlitlighet enligt Graneheim och Lundman (2004) och kan säkerställa 

att intervjuguidens frågeställningar blir besvarade samtidigt som informanterna får 

möjlighet att besvara och reflektera utifrån egna erfarenheter.  

Urvalet var strategiskt och inkluderade specialistutbildade sjuksköterskor i region Jämtland 

Härjedalens resurspool. Denna resurspool innehåller sjuksköterskor vilka inte har en fast 

arbetsplats på en specifik ambulansstation utan ambulerar i regionen för att täcka upp vid 

sjukfrånvaro och ledigheter. Sjuksköterskor ur denna grupp upplever regelbundet 

tidsmässigt både långa och korta transporter då ambulansstationerna är lokaliserade på orter 

upp till 22 mil från närmsta akutmottagning till skillnad från de som är permanent placerade 

på stationer med antingen kort eller långt avstånd till närmsta akutmottagning och sjukhus. 

Detta var även anledningen till att specialistsjuksköterskor ur denna grupp inkluderades i 

studien. Kravet att enbart inkludera specialistsjuksköterskor och deras upplevelser grundar 

sig i att arbetet utfördes inom ramen för ett specialistsjuksköterskeprogram. En svaghet med 

att inkludera informanter ur denna grupp är att spridningen i ålder är begränsad då de 

anställdas ålder till stor del är under 40 år och att alla inte är specialistutbildade 

sjuksköterskor vilket gör urvalsgruppen mindre än om även grundutbildade sjuksköterskor 

hade inkluderats (Graneheim & Lundman, 2004). Även antalet yrkesverksamma år är 

ungefär lika inom arbetsgruppen. 

Då författaren själv tillhört denna resurspool kan det ha påverkat informanterna både 

positivt och negativt i intervjutillfället och vid tolkning av resultatet. Enligt Polit och Beck 

(2011, kap 8) kan intervjuarens subjektivitet påverkas om en relation till informanten och om 

en förförståelse till dennes verksamhetsområde finns innan intervjutillfället. Samtidigt kan 

denna förkunskap och förståelse för sjuksköterskans arbete minska risken för feltolkning 

vilket kan stärka trovärdigheten. Resultatets trovärdighet styrks av att ämnet inte diskuterats 

mellan intervjuare och informant på förhand. 

Alla åtta informanter uppfyllde de förutbestämda inklusionskriterierna och genom deras 

intervjuer ansågs att datamättnad uppnåtts och behovet av ytterligare intervjuer inte 

behövdes då deras uttryckta åsikter, erfarenheter och upplevelser gav ett samstämmigt 

underlag för att syftet med studien skulle kunna undersökas (Polit & Beck, 2011. Kap 21). 
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I arbetet refereras till en artikel vilken är äldre än 10 år men då artikeln enligt författaren är 

relevant i studien har den ändå inkluderats. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

De inkluderade i studien är alla verksamma inom region Jämtland Härjedalen och har med 

det insikt i de geografiska förutsättningarna och den utsträckta glesbygd som ingår i 

verksamhetsområdet. I denna studie framgår att informanterna upplevde att en lång 

transport är 45 - 60 minuter och längre vilket kan jämföras med en studie utförd vid Linné 

universitet, Småland på avancerad nivå inom vårdvetenskap av Carlsson och Jonsson (2017) 

där de definierade ambulanstransporter som långa redan vid 20 - 60 minuter vilket kan 

antyda att upplevelsen av när en transport anses lång påverkas av de geografiska 

förutsättningar och den tillgång till slutlig vård som finns inom det område sjuksköterskan 

är verksam. 

 

4.2.1 Känsla av ansvar 

Syftet med detta arbete var att belysa specialistsjuksköterskans upplevelse av att vårda 

prehospitalt med långa transporter. I professionen som specialistsjuksköterska inom 

ambulanssjukvård ingår utöver att ge god omvårdnad och medicinskbehandling under 

transport att ansvara för bedömning, rådgivning och prioritering av patienter, att vara 

medicinskt ansvarig och den med högst kompetens. Resultatet påvisar att en stor känsla av 

ansvar genomsyrar hela vårdförloppet, från det att larmet kommer tills dess att patienten 

lämnas av för slutlig vård på sjukhus eller annan vårdinstans. Känslan av ansvar inkluderar 

de beslut som specialistsjuksköterskan måste fatta och den medicinska behandlingen likväl 

som den omvårdnad som krävs, vilka båda bör ses som komplement till varandra för att 

kunna ge patienten god vård (Wireklint Sundström & Dahlberg, 2010; Holmberg & 

Fagerberg, 2010). 
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4.2.2 Förberedelse 

En del av ambulanssjuksköterskans roll enligt Wireklint Sundström och Dahlberg (2012) är 

att ständigt vara förberedd på det oväntade, att hålla ett öppet sinne inför hur situationen 

kan utveckla sig, vilka problem som kan uppstå och hur patientens tillstånd kan komma att 

förändras och variera mellan instabilt och stabilt under en lång transport till sjukhus. Hur 

ambulanssjuksköterskan hanterar detta i sin yrkesroll kan hänga samman med hur denne 

förbereder sig på vägen till patienten. Enligt Wireklint Sundström och Dahlberg (2012) är det 

särskilt viktigt i situationer med svårt sjuka eller skadade patienter att 

ambulanssjuksköterskan i förväg funderat över en vårdplan och på så sätt förberett sig för 

olika scenarion. Detta stämmer överens med vad som framkommit under intervjuerna i detta 

arbete där informanterna inför varje larm mentalt går igenom vad som kan hända i syfte att 

förbereda sig. De försökte planera och fördela arbetsuppgifter mellan varandra, vilken 

utrustning det eventuellt skulle kunna finnas behov av, vem som var ansvarig för att 

utrustningen kom från ambulansen till patienten och de försökte även tänka igenom vilka 

resurser som skulle kunna behövas. Ett eventuellt ökat resursbehov kom fram som en stor 

del av sjuksköterskans förberedelse och är en följd av de långa transporter som föreligger. De 

geografiska förutsättningarna i glesbygd gör att sjuksköterskan om möjligt försöker ligga 

steget före, detta för att de resurser vilka kan behövas i form av möte med helikopter eller 

annan vägambulans kan ha lång anslutningstid relaterat till de geografiska avstånden och 

rådande väder, vilket även belyses av Gunnarsson och Stomberg (2009).  

 

4.2.3 Stress 

En sjuksköterska verksam inom den prehospitala vården ska besitta kunskap om och kunna 

utföra såväl avancerad medicinskbehandling, ge god omvårdnad, hantera 

kommunikationsutrustning och kunna framföra fordon på ett säkert sätt vid utryckning 

(Wihlborg et al., 2014).  Då det i dagsläget inte finns några nationella krav på vilken 

utbildningsnivå kollegan i ambulansbesättnigen bör inneha påverkar det hur sjuksköterskan 

upplever sitt arbete. Att som sjuksköterska arbeta tillsammans med en ambulanssjukvårdare 

under långa transporter upplevs av de inkluderade specialistsjuksköterskorna i studien som 

ett stressmoment jämfört med om kollegan är sjuksköterska och leder till att sjuksköterskan 
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kan känna sig ensam i de beslut som behöver fattas. Komplexiteten av 

specialistsjuksköterskans arbete prehospitalt, att vara medicinskt ansvarig i kombination 

med utsattheten som uppstår vid yrkesutövande i glesbygd och vid långa transporter gjorde 

att sjuksköterskorna saknade någon att diskutera och dela ansvaret med. Att känna trygghet 

med och kunna lita på sin kollega blir en stor del av sjuksköterskans beslutsprocess och det 

kollegiala stödet och dennes kunskap upplevdes som viktigt inte bara vid svåra trauman 

eller sjukdomsfall utan även vid bedömningar och hänvisningar till annan vårdnivå. 

En specialistsjuksköterska verksam inom det prehospitala området träffar i sitt arbete 

människor i alla åldrar med varierade behov av vård. Enligt Nordén, Hult och Engström 

(2014) skapar larm vilka involverar barn en ökad nivå av stress hos ambulanssjuksköterskan 

och då fram för allt barn med luftvägshinder, ofri luftväg. I detta arbete har det framkommit 

att enbart en av åtta informanter ansett att larm som involverar barn upplevs som extra 

stressfulla. Däremot nämns i samtliga intervjuer att vård och behandling av en patient med 

ofri luftväg eller som är i behov av assisterad andning, oavsett ålder är det tillstånd vilket 

oftast resulterar i ett ökat stresspåslag och är den situation där man mest önskar hjälp av 

annan ambulansbesättning för att få tillgång till ytterligare en sjuksköterska, 

narkossjuksköterska eller narkosläkare som stöd. Upplevelsen av ett ökat stresspåslag kan 

utöver det faktum att patienten är kritiskt sjuk och beroende av sjuksköterskans förmåga att 

skapa och bibehålla en fri luftväg för överlevnad även bero på att dessa situationer är sällan 

förekommande och att rutiner och möjligheter för regelbunden övning inför dessa tillfällen 

inte finns tillgängliga i verksamheten. Enligt Svensson och Fridlund (2008) är det viktigt att 

ambulanssjuksköterskan får utrymme och möjlighet till scenarioövning och hospitering för 

att vara bättre förberedd för olika vårdsituationer som kan inträffa i den prehospitala miljön 

och med det minska den stress som sjuksköterskan verksam inom ambulanssjukvård kan 

uppleva i sitt arbete.  

Hur långa transporter påverkar ambulanspersonal har studerats av Pyper och Paterson 

(2015), en studie utförd i Australiens glesbygd. Ambulanspersonalens känsla av stress som 

uppstår till följd av de geografiska förutsättningarna och långa transporter ledde till stor 

utmattning och risken för felbedömningar och behandlingar var större vid extrem trötthet, 

fatigue, och det fanns en uttalad oro för att somna vid ratten och då skada andra och sig 
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själv. Skillnaden i uttalad trötthet mellan ambulanspersonal verksamma i tätbebott område 

och de verksamma i glesbygd var stor. Detta berörs även av flera informanter i denna studie 

då de långa transporterna och återresorna i kombination med dygnstjänstgöring skapar en 

trötthet som påverkar sjuksköterskans förmåga att bibehålla koncentrationen, göra korrekta 

bedömningar och att ge fortsatt god vård under transport. Det skapar en oro för att somna 

vid ratten och ger en längre återhämtning efter avslutat arbetspass. 

 

4.2.4 Utmaning 

I mötet med patienten måste sjuksköterskan bilda sig en uppfattning om situationen och om 

det vårdbehov som föreligger. Att etablera en relation till patienten och att genom 

kommunikation samarbeta med denna ger en bättre förutsättning för bra vård. Att lyckas 

med denna kommunikation sågs som en utmaning av informanterna. Vid långa 

ambulanstransporter finns förutsättningar för sjuksköterskan att skapa en god 

mellanmänsklig relation med patienten. Enligt Travelbee (1971, kap 10) behöver 

sjuksköterskan vara medveten om sina egna tankar och handlingar i dessa vårdsituationer 

för att en positiv och givande mellanmänsklig relation ska kunna skapas. Denna 

intervjustudie visar att specialistsjuksköterskorna ser detta som en utmaning och en positiv 

del av sitt yrke. Att under långa transporter få mer tid med patienten för att skapa ett 

förtroende, hinna ställa frågor och låta patienten själv redovisa för sin situation och med det 

få en bättre anamnes och grund för bedömning och behandling. Att hinna se patienten som 

en individ och inte bara ett tillstånd eller skada. Förmågan att se varje patient som unik är en 

viktig kunskap vilken är önskvärd hos ambulanssjuksköterskan enligt Holmberg, Fagerberg 

och Wahlberg (2016) och är förenlig med Travelbees (1971, kap 9) omvårdnadsteori i vilken 

kommunikationen ses som grunden för att skapa en mellanmänsklig relation mellan 

vårdgivare och patient. 

Enligt Holmberg et al. (2016) jämförs ofta ambulanssjuksköterskans profession med andra 

professioner som akutsjuksköterska intrahospitalt eller intensivvårdssjuksköterska men 

borde ses som en unik profession. Specialistsjuksköterskan inom ambulanssjukvård ska i sitt 

arbete självständigt ta beslut, initiera och ge vård utan nära uppbackning av läkare, 

barnmorska eller annan vårdgivare. Att arbeta som sjuksköterska prehospitalt innebär ofta 
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att ensam ta ansvar för bedömning av vårdnivå, att ge vård till patienter med olika 

sjukdomstillstånd och trauman av varierande svårighetsgrad. Detta är en utmaning 

framförallt under långa transporter med långt till närmsta sjukhus. Samtidigt är det denna 

självständighet, att få lita på sin egen kompetens och erfarenhet som gör arbetet som 

specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård och dess profession utvecklande och 

utmanande. 

 

5. SLUTSATS 

 

Specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård som profession är fortfarande en relativt ny 

profession i Sverige. Det finns begränsat med studier genomförda inom området och få är 

inriktade på specialistsjuksköterskans självständiga arbete prehospitalt i glesbygd och hur 

långa transporter påverkar upplevelsen av att ge vård. De geografiska förutsättningarna och 

vädrets påverkan går inte att förändra men påverkar hur sjuksköterskan planerar och 

förbereder omvårdnad och medicinsk behandling av patienten. Studien påvisar att 

samarbete inom regionen och med andra aktörer som räddningstjänst är av vikt för att god 

vård ska kunna bedrivas av specialistsjuksköterskor i glesbygd. Nivån på den kollegiala 

kompetensen är viktig för att minska sjuksköterskans upplevelse av stress och minska 

dennes utsatthet. Ökad möjlighet till kontinuerlig utbildning och hospitering skulle skapa 

större trygghet vid bedömning och vård under långa transporter. Sjuksköterskans känsla av 

ansvar genomsyrar alla delar av det komplexa arbetet. Detta ansvar och den utmaning som 

ingår i professionen med att arbeta som specialistsjuksköterska prehospitalt i glesbygd med 

långa transporter kan upplevas som påfrestande och stressande men denna självständighet 

är även det som utvecklar sjuksköterskan i mötet med patienten, i den omvårdnad och vid 

de medicinska behandlingar som ges.  
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BILAGA 1. Intervjuguide. 

 

Bakgrundsfrågor: 

 Ålder 

 Utbildning 

 Antal verksamma år inom prehospital sjukvård 

 

Intervjuguide 

 

1. Hur upplever du situationer med långa transporter och att ensam vårda patienter 

under en längre tid? 

2. Hur definierar du en lång transport? 

3. Hur förbereder du dig inför en lång transport? 

4. Kan du berätta om en specifik transport där du känt att allt gått bra trots 

förutsättningarna med lång transporttid till sjukhus. 

 

Följdfrågor: 

 Kan du utveckla? 

 Beskriv mera? 

 Hur påverkade det dig? 

 Hur upplevde du situationen? 

 Vilket stöd hade/har du tillgång till? 

 

 

 

 



 

 
 

BILAGA 2. Brev till deltagare. 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av vård i relation till transporttid och geografiska 

avstånd. 

 

Förfrågan om att delta i en intervjustudie. 

Inom ramen för specialistsjuksköterskeprogrammet, ambulanssjukvård vid Mittuniversitet 

kommer en intervjustudie att genomföras. Syftet med studien är att undersöka 

ambulanssjuksköterskors erfarenheter av vård av patienter under tid och avståndsmässigt 

långa transporter och hur de hanterar de eventuella svårigheter som kan uppstå på grund av 

dessa och som gör sjuksköterskan extra utlämnad till sin egen kompetens och de eventuella 

stöd som finns att tillgå. 

Med anledning av detta kontaktar jag dig då jag gärna vill ta del av dina erfarenheter och 

upplevelser. Deltagandet är helt frivilligt och får avbrytas när som helst under tiden studien 

pågår utan att anledning ges. Dina uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. Intervjun 

beräknas ta ungefär 15 min och kommer att spelas in på band för att kunna renskrivas i 

efterhand. Banden kommer att förstöras när studien är färdig, inga persondata eller 

uppgifter om vilka som medverkar kommer att skrivas ut i det färdiga arbetet. 

Resultatet kommer att sammanställas i en magisteruppsats vid institutionen för omvårdnad 

på Mittuniversitetet. 

Om du vill medverka kontakta mig via mail eller på telefon. 

Vänliga hälsningar 

Författare     Handledare 

Åsa Edin     Bosse Ek 

Mobil: 

E-post:      bosse.ek@miun.se 

Kontaktuppgifter/godkännande 

Signatur: 

 

Tel: 

 

Datum: Epost: 

 



 

 
 

BILAGA 3. Brev till enhetschef. 

 

Till verksamhets/ enhetschef för ambulanssjukvården. 

Ansökan om tillstånd att genomföra en intervjustudie om hur transporttid och geografiska 

avstånd påverkar ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter under långa 

transporter. 

Inom ramen för specialistsjuksköterskeprogrammet, ambulanssjukvård vid Mittuniversitet 

kommer en intervjustudie att genomföras. Syftet med studien är att undersöka 

ambulanssjuksköterskors erfarenheter av vård av patienter under tid och avståndsmässigt 

långa transporter. Hur de hanterar de eventuella svårigheter som kan uppstå på grund av 

dessa transporter och som gör sjuksköterskan extra utlämnad till sin egen kompetens och de 

eventuella stöd som finns att tillgå. Detta för att kunna belysa hur sjuksköterskor upplever 

situationen angående vård, möjlighet till hjälp och stöd, beredskap, stress etcetera. 

 

Intervjuerna genomförs efter godkännande från sjuksköterskor inom ambulanssjukvården. 

Intervjupersoner kommer att kontaktas personligen med en förfrågan om att delta. Tidpunkt 

för intervju kommer att bestämmas i samråd med den enskilde och ske där det bäst lämpar 

sig för denne. Intervjun beräknas ta 15 min. All information kommer att hanteras 

konfidentiellt. 

 

Med vänlig hälsning 

Författare     Handledare 

Åsa Edin     Bosse Ek 

Mobil: 

E-post:      bosse.ek@miun.se 

Härmed ges tillstånd att genomföra studien: 

Ort/Datum 

Namnteckning 

 

 

mailto:bosse.ek@miun.se

