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Abstrakt 
Bakgrund: Samhällets krav har påskyndat utvecklingen av 

ambulansverksamheten från att ha varit en renodlad transportorganisation till 

att ha blivit en viktig del av vårdkedjan. Med den utvecklingen har även det 

prehospitala omhändertagandet av den kritiskt skadade traumapatienten 

genomgått stora förändringar och idag blivit en komplex process där 

ambulanssjuksköterskan ska bedöma om patienten är kritiskt eller icke kritiskt 

skadad och därefter bedöma vilka insatser som är bäst för patienten. Syfte: 

Syftet med denna studie var att belysa vilka erfarenheter 

ambulanssjuksköterskor har av att arbeta i enlighet med PHTLS:s 

rekommendationer vid omhändertagandet av kritisk traumapatient. Metod: 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta ambulanssjuksköterskor 

på ett länssjukhus i norra Sverige. Intervjuarna spelades in, transkriberades och 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Deltagarnas erfarenheter 

av att arbeta i enlighet med PHTLSs rekommendationer var positiva. Det 

genomgående i studien var strukturen och enkelheten i konceptet vilket 

skapade en trygghetskänsla hos ambulanssjuksköterskan. Den egna säkerheten 

förbisågs ofta i arbetet med kritisk traumapatient. Slutsats: Intervjudeltagarnas 

erfarenheter var att PHTLS var ett koncept som minimerade risken till att 

utelämna vitala fynd så som skador och symtom. Utifrån dessa fynd tas beslut 

om åtgärder i rätt ordning. I arbete på skadeplats var ambulanssjuksköterskan 

fokuserad på att förhålla sig till PHTLS riktlinjer men brister ofta i den egna 

säkerheten. Resultatet visar att PHTLS konceptet var närvarande under hela 

uppdraget, från det personalen satte sig i ambulansen tills dess att de lämnade 

av patienten inne på traumarummet på sjukhuset.  

 

Nyckelord: omvårdnad, ambulanssjuksköterskor, PHTLS, prehospital, 

kvalitativ metod, struktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Background 

Society's demands have accelerated the development of ambulance services 

from being purely a transport organization to have become an important part of 

the continuum of care. The development of the prehospital care has also 

undergone great changes of the critically injured trauma patient and today 

become a complex process where the ambulance nurse should assess whether 

the patient is critical or non-critical injured and then assess what action is best 

for the patient. Purpose: The purpose of this study was to describe the 

ambulance nurses experience to work according to PHTLS guidelines while 

caring for the critical trauma patient. Method: Semi-structured interviews were 

conducted by ambulance nurses in a county hospital in northern Sweden. The 

interviewers were recorded, transcribed and analyzed by qualitative content 

analysis. Results: The participants' experience of working in accordance with 

PHTLS's recommendations was positive. It consistently in the study were the 

structure and simplicity of the concept, creating a sense of security of the 

ambulance nurse. The own security often overlooked in the process of critical 

trauma patient. Conclusion: Interview Participants' experience is that PHTLS is 

a concept that minimizes the risk of omitting vital discoveries as injuries and 

symptoms. Based on these findings decisions´ is made in sequense. The work at 

the accident site is focused on ambulance nurse to relate to PHTLS guidelines 

but often lacking in their own safety. The authors also note that PHTLS concept 

is present throughout the mission, from the staff sits in the ambulance until 

they leave the patient inside the trauma room. 
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Bakgrund 

Samhällets krav har på skyndat utvecklingen av ambulansverksamheten från att ha 

varit en renodlad transportorganisation till att ha blivit en viktig del av vårdkedjan. Att 

möta patienter med ett akut vårdbehov ställer speciella krav på 

ambulanssjuksköterskan, för att snabbt kunna besluta om vård och behandling ska 

påbörjas på plats eller om transport till sjukhus ska prioriteras och behandling utföras 

under transporten. Ambulanssjukvården är ett komplext arbetsområde som kräver 

flexibilitet och ödmjukhet inför de olika patientmöten som uppkommer. 

Ambulanssjukvården ställer också höga krav på erfarenhetsbaserad kunskap (Ahl, 

Hjälte, Johansson, Wireklint-Sundström, Jonsson & Suserud, 2005). 

 

Trauma är den största orsaken till för tidig död bland yngre människor. Eftersom det 

första omhändertagandet kan ha en stor inverkan på patientens fortsatta liv och hälsa 

så är det av yttersta vikt att optimera omhändertagandet av traumapatienten ute på 

olycksplatsen där patienten har sitt första möte med räddningspersonal, dvs. ambulans 

och räddningstjänst (Williamson, Ramesh & Grabinsky, 2011). Det prehospitala 

omhändertagandet av den kritiskt skadade traumapatienten har genomgått stora 

förändringar de senaste 20 åren. I detta sammanhang har tidsfaktorn fått allt mer 

uppmärksamhet. I början på 90-talet gjordes en mer heltäckande och fullständig 

behandling på olycksplatsen, medan omhändertagandet idag syftar till att stabilisera 

patienten och snabbt transportera till sjukhus. Grunden till dessa stora förändringar är 

att antal tränings och utbildningsprogram ökat vilket ökat kvalitén på 

omhändertagandet av den kritiska traumapatienten. Exempel på ett sådant 

utbildningsprogram är Pre Hospital Trauma Life Support (PHTLS) (Hussmann & 

Lendemans, 2014). PHTLS introducerades för första gången mellan 1983-1984. Sedan 

dess har detta utbildningsprogram använts både nationellt i USA och internationellt. 

Syftet med PHTLS-programmet var att minska dödligheten bland traumapatienter 

genom att förbättra utbildningen kring omhändertagandet av traumapatienter (Ali, 

Adam, Gana, Bedaysie & Williams, 1997). År 1998 introducerades PHTLS i Sverige. 

Utbildningen syftar till att på ett standardiserat och strukturerat sätt att undersöka och 

omhänderta patienter som blivit utsatt för trauma. Fokus ligger på att identifiera och 
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behandla kritiskt skadade patienter med inriktning på de två problemområdena 

hypovolemi och hypoxi. För dessa patienter är tiden en väsentlig faktor (Suserud & 

Svensson, 2009, s. 64-65).  

 

För att få en struktur gällande hur en person undersöks används LABCDE-principen. 

LABCDE tillvägagångssättet syftar till att åtgärda orsaker som ger svikt i 

vitalfunktionerna och få en struktur i vilken ordning dessa ska utföras. Innan 

bedömning av patientens hälsotillstånd kan påbörjas skall en riskbedömning av 

skadeplatsen utföras. Ambulansbesättningen överväger om det finns några 

förutsägbara risker förenade med uppdraget och om det föreligger något hot eller 

skaderisk på olyckplatsen. Livsfarligt läge (L) är således första bedömningen enligt 

LABCDE-principen. När en riskbedömning är gjord kan ambulanspersonalen påbörja 

arbetet på skadeplats. En första övergripande bedömning av luftvägen (A), 

ventilationskvalitet (B), cirkulation (C) och medvetandegrad (D) görs omgående då 

ambulanssjuksköterskan möter patienten. Den första bedömningen tar några sekunder 

och fortgår sedan kontinuerligt under hela det prehospitala omhändertagandet. När 

fösta ABCD-bedömningen är gjord upprepas den, denna gång mer djupgående och 

fokus är att se vilka skador som den drabbade har ådragit sig. Detta inkluderar den 

sista bokstaven i ABCDE, som är exponering (E), hela patientens kropp undersöks för 

att se tecken på skada (Suserud & Svensson, 2009, s. 119-131, Maegele, 2015). 

 

Vid omhändertagande av kritisk eller potentiellt kritisk traumapatient ska tiden på 

skadeplats helst inte överstiga 10 minuter. Till kritisk eller potentiell kritisk 

traumapatient räknas enligt PHTLS, traumapatient med förekomst av följande 

livshotande tillstånd: 1. Ofri eller hotad luftväg. 2. Försämrad ventilation enligt 

följande: onormal snabb eller långsam andningsfrekvens (<8 eller >30), syrebrist, 

andnöd, eller symtom/ misstänkt allvarlig bröstkorgsskada (till exempel 

pneumothorax, instabil bröstkorg, och eller öppen pneumothorax). 3. Chock, 

betydande yttre blödning eller misstänkt inre blödning, snabb puls och eller dålig 

perifer genomblödning. 4. Påverkad medvetandegrad: Patient med onormal 

neurologisk status, Glasgow coma scale <13 och/eller kramper, sensoriska eller 



 

3 

 

motoriska bortfall. 5. Penetrerande trauma mot huvudet, nacken, bröstkorgen eller 

större skador ovanför armbåge eller knä på extremiteterna. 6. Amputation eller nästan 

amputation ovanför fingrar och tår. 7. Vilket trauma som helst i kombination med 

följande: livsfarlig miljö, alvarliga sjukdomar (till exempel hjärt-kärlsjukdom, 

obstruktiv lungsjukdom, blödarsjuka), hypotermi, brännskada, graviditet samt äldre 

>55år och små barn (National Association of Emergency Medical Technicians (U.S.). 

Pre-Hospital Trauma Life Support Committee, 2011, s. 484). En studie gjord i 

Stockholm visar på att det prehospitala omhändertagandet av hypotenssiva 

traumapatienter behöver förbättras, gällande tiden på olycksplatsen. I majoriteten av 

de fall med hypotensiva traumapatienter påbörjades intravenös vätsketerapi på 

olycksplatsen och inte under transport till sjukhuset. Intravenös vätsketerapi 

påbörjades på olycksplatsen oberoende av vilken typ av skada och skadans 

allvarlighetsgrad, vilket resulterade i att tiden på olycksplatsen blev förlängd (Talving, 

Pålstedt & Riddez, 2005). 

 

I den professionella rollen som ambulanssjuksköterska tas flera olika beslut dagligen. 

Dessa beslut har ofta en stor inverkan på patientens fortsatta liv och möjlighet till 

överlevnad. Kliniskt beslutfattande är en komplex process. Det kan ses som en kedja av 

beslut vilket innefattar vilka observationer som behövs, vilka undersökningar och 

vitalparametrar som ska observeras för att ge patienten det bästa omhändertagandet. 

När en ambulanssjuksköterska blir kallad till ett olycksfall, är det omfattningen av 

händelsen och svårighetsgraden som är avgörande för hur beslut fattas. Dessutom har 

sjuksköterskans erfarenhet en viktig inverkan på beslutsfattandet, då en erfaren 

sjuksköterska mest troligt kan fatta bättre beslut än en nyutexaminerad sjuksköterska. 

Vidare, så påverkar externa faktorer, såsom den ovissa arbetsmiljön på olycksplatsen, 

förväntningar från omgivningen, otillräcklig information, ledarskapsproblem och 

samarbetet mellan flera yrkesroller. Alla dessa faktorer bidrar till att beslutsfattandet i 

akuta situationer blir komplext (Gunnarsson & Stomberg, 2008). 

 

Förberedelsen inför ett prehospitalt patientmöte bygger på förhandsinformation från 

SOS-Alarm, medicinska behandlingsriktlinjer samt ambulanspersonalens kunskap och 
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yrkeserfarenhet. Även om ambulanspersonalen fått information om det specifika 

larmet, så kan de inte vara säker på vad som väntar dem. Det är en dynamisk kamp 

mellan känslan av säkerhet och det okända i en ny situation, vilket innebär att 

ambulanspersonalen är beredda samtidigt som de är oförberedda; i andra ord, de är 

förberedda för det oförutsägbara. Genom att hålla ett öppet sinne låter man sig inte 

styras eller låsas vi förstahandsinformation. I situationer där ständiga förändringar och 

överraskningar är att vänta är det i huvudsak en önskan att behålla kontrollen och 

effektiviteten i omhändertagandet av patienten. Att vara lugn och ha förmåga att 

hantera stress i kaotiska och tidspressade situationer är av stor betydelse, både för 

patienten och för dess anhöriga. I prehospitala omvårdnadssituationer krävs att 

ambulanspersonalen är uppmärksam, medveten och förberedd på ett öppet och 

flexibelt möte med patienten (Wireklint-Sundström & Dahlberg, 2012).  

 

I den prehospitala miljön är de omvårdande åtgärderna endast en del av 

ambulansuppdraget. Varje nytt uppdrag innebär en ny miljö och en ny situation. 

Avståndet till hämtplats respektive till sjukhuset, hinder under förflyttning av patient 

till ambulansen, väder och vind är bara några faktorer som är av betydelse. 

Ambulansbesättningen måste därför komma med kreativa problemlösningar för att 

kunna hjälpa en nödställd människa. I sådana situationer är en prehospital 

handlingsplan till stor hjälp för att organisera och kontrollera situationen, det vill säga i 

vilken ordning uppdragets olika moment ska åtgärdas. Den prehospitala 

handlingsplanen består av tre övergripande faser som var och en i sin tur består av 

flera steg. I förberedelse fasen hämtar personalen in så mycket information som möjligt 

om uppdraget, tar sig till skadeplatsen, tar stöd av behandlingsanvisningarna och 

fattar beslut om utrustning och rollfördelning. Dessa förberedelser görs innan mötet 

med patienten och ger ambulanssjuksköterskan en beredskap inför uppdraget. Andra 

fasen, det prehospitala vårdmötet påbörjas i samma ögonblick som personalen möter 

patienten och den specifika prehospitala händelsen äger rum. Denna fas inleds med att 

vårdutföraren identifierar svikt i patientens vitala funktioner och skapar ett optimalt 

vårdrum utifrån befintliga förutsättningar. Sedan följer den direkta bedömningen, en 

första och en andra, då identifieras patientens huvudproblem. Först därefter utförs 
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behandlande åtgärder. Tredje fasen, vård under transport, omfattar dels fortsatt 

behandling och övervakning under transporten till mottagande vårdenhet, dels 

överrapportering och dokumentation (Suserud & Svensson, 2009, s. 119-122, 141-143). 

Om patientens tillstånd bedöms vara kritiskt ringer ambulanspersonal till 

akutmottagningen under transport och förvarnar, detta för att ge tid åt 

akutmottagningen att samla ihop det traumateam som möter upp patient och 

ambulansbesättning. Överrapporteringens syfte är att ge en holistisk bild av patienten 

och hur olyckstillfället inträffat. Vid en god muntlig överrapportering får 

akutpersonalen en fördjupad förståelse för omständigheterna kring traumat som 

drabbat patienten (Bruce & Suserud, 2005). Överrapporteringen på traumarummet 

sker enligt strukturen av ABCDE och S-BAR. S-BAR står för situation, bakgrund, 

aktuellt och rekommendation. Det är ett verktyg för strukturerad överrapportering av 

information i komplexa situationer som minimerar risken för missförstånd (Haddleton, 

2015).   

 

Den prehospitala akutsjukvården utgör således ett komplext kunskapsfält där 

sjuksköterskan måste kunna integrera kunskap från både det medicinska och 

vårdvetenskapliga fältet med sin praktiska erfarenhet. Patientens behov är alltid 

avgörande för vilka insatser en sjuksköterska skall utföra. Ett viktigt begrepp i 

sammanhanget är optimal omvårdnad istället för maximal omvårdnad. Det betyder att 

ambulanspersonal behöver en handlingsberedskap och kunna anpassa sitt handlande 

till patientens individuella behov samt bedöma om kvalificerade omvårdnadsinsatser 

skall utföras på skadeplats eller om snabb transport till sjukhus är det bästa 

alternativet. Den avvägningen gör sjuksköterskan utifrån sin teoretiska kunskap och 

sin erfarenhetskunskap och avvägningen dessa emellan görs utifrån ett 

patientcentrerat perspektiv (Dahlberg. 2003, s. 87, 90). Författarna vill belysa hur 

ambulanssjuksköterskan upplever arbetet i enlighet med PHTLS riktlinjer och hur 

erfarenhet och kunskap integreras i arbetet. 

 

Som teoretisk utgångspunkt för det vetenskapliga arbetet har Hendersons 

omvårdnadsteori valts för att på ett bredare sätt kunna beskriva sjuksköterskans roll 



 

6 

 

och upplevelse i arbetet med den kritiska traumapatienten. Hendersons teori grundar 

sig på att sjuksköterskan ska hjälpa individen, sjuk eller frisk, att uppnå det individen 

upplever som hälsa, välbefinnande eller eventuellt en fridfull död, detta genom att 

tillgodose grundläggande behov. Dessa behov är fysiska, psykiska, andliga och 

sociologiska. Grunden i teorin är att när individen inte självständigt har kunskap, 

förmåga eller viljan att tillgodose de grundläggande behoven av hälsa, ska 

sjuksköterskan stödja individen i dessa handlingar för att främja hälsa och autonomi 

(Henderson, 2006). 

 

Rational 

Trauma är den största orsaken till för tidig död bland yngre. Ett korrekt första 

omhändertagande kan ha en stor inverkan på patientens fortsatta liv och hälsa. För att 

optimera det första omhändertagandet jobbar ambulanssjukvården i Sverige och i stora 

delar av världen efter det Amerikanska konceptet PHTLS, som bygger på ett 

standardiserat och strukturerat sätt att undersöka trauma patienten enligt LABCDE-

principen. Fokus ligger på att snabbt identifiera och behandla de två 

problemområdena hypovolemi och hypoxi. Vår intervjustudie riktar sig till att 

beskriva ambulanssjuksköterskans erfarenhet, att arbeta med en kritisk patient i 

enlighet med PHTLS och dess innehåll. Områden som förhandsinformation och 

förberedelse, egen säkerhet, identifiera och bedöma skador, beslut om åtgärder och 

tiden på olyckplatsen kommer att belysas. Det är av stor vikt att ta del av erfaren 

personals erfarenhet för att ytterligare kunna optimera det så viktiga första 

omhändertagandet av den kritiska traumapatienten. 

  

Syfte 

Syftet med studien var att belysa ambulanssjuksköterskor erfarenheter av att arbeta i 

enlighet med PHTLSs rekommendationer vid omhändertagandet av kritiska 

traumapatienter. 
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Metod 

 En intervjustudie med kvalitativ design gjordes för att belysa 

ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att arbeta i enlighet med PHTLSs 

rekommendationer vid omhändertagandet av kritisk traumapatient. Den kvalitativa 

forskningsmetoden syftar bland annat till att förstå och förklara fenomen, erfarenheter 

och upplevelser samt att djupgående tolka ett fenomen och dess egenskaper (Forsberg, 

& Wengström, 2008, s. 129). 

 

Kontext 

Denna intervjustudie har genomförts med ambulanssjuksköterskor verksamma på en 

ambulansstation knuten till ett länssjukhus i norra Sverige. Ambulansstationen består 

av tre dygnsambulanser och två dag ambulanser måndag till fredag. 

Ambulansstationen hade år 2013 cirka 12000 transporter, varav en tredjedel var larm 

av högsta prioritering. Majoriteten av de larm som ambulanserna åker på är äldre 

patienter med medicinska besvär.  Personalen vid ambulansstationen består av både 

sjuksköterskor samt sjuksköterskor med specialistutbildning med inriktning 

ambulanssjukvård. All personal får i samband med nyanställning utbildning i PHTLS. 

Det medicinska ansvaret för patienten har den med högsta medicinska kompetensen 

som vid den aktuella tidpunkten bemannar ambulansen.  

  

Deltagare 

Åtta ambulanssjuksköterskor deltog i studien, sex män och två kvinnor. Deltagarna var 

i åldern 28 till 53 år (md= 42,5år). Antalet år som deltagarna hade arbetat inom 

prehospital akutsjukvård var mellan 3 till 31 år (md= 16,3 år). Inkluderingskriterierna 

för att medverka i studien var att personen var specialistutbildad 

ambulanssjuksköterska samt hade mins 3 års yrkeserfarenhet inom prehospital 

akutsjukvård. 

 

Procedur 

Enhetschefen på aktuell ambulansstation kontaktades dels muntligt men också 

skriftligt med information om tänkt intervjustudie (bilaga 1). Efter enhetschefens 
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godkännande presenterades personal som stämde överens med 

inkluderingskriterierna. Lämpliga intervjudeltagare kontaktades muntligt och skriftligt 

med ett informationsbrev angående intervjustudien (bilaga 2). Efter att ha identifierat 

ett antal deltagare som var intresserade att ingå i studien tar författarna kontakt med 

dessa muntligen för att komma överens om tid och plats för intervjun. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med individuella semistrukturerade intervjuer med en 

utarbetad intervjuguide som stöd (Bilaga 3). De semistrukturerade intervjuerna 

genomfördes så att informanten fick förhandsinformation om vilket sammanhang 

intervjun handlade om. Sedan fick informanten berätta om händelser speglande vissa 

temaområden enligt den bifogade intervjuguiden vilka följdes upp med följdfrågor 

som belyste informantens upplevelser och erfarenheter om det upplevda sceneriet.  

Under intervjun gav författarna följdfrågor för att ge informanten hänvisning att 

berätta mer i vissa delar av scenariot. Intervjuerna är uppbyggda enligt vad Kvale och 

Brinkman (2009, s. 27) menar är semistrukturerade intervjuer. De menar att intervjun 

varken ska vara ett öppet samtal eller ett strikt formulerat formulär, utan deltagaren 

fritt ska beskriva upplevelsen av studiens frågeställning. Intervjuerna syftar till att 

beskriva informantens agerande och upplevelse utifrån en tolkning av innebörden av 

deras berättelse. Enskilda intervjuer valdes för att ge större utrymme för den enskilde 

individen att delge sin upplevelse. Intervjuguiden utformades utifrån att informanten 

själv får berätta om ett upplevt scenario. Under intervjun gav intervjuledaren 

följdfrågor, dessa frågor var utlarmning, ankomst olycksplats, primärbedömning, 

sekundärbedömning samt avrapportering. Förutom följdfrågor ställdes två riktade 

frågor i slutet av intervjun, hur informanten upplever att arbeta med PHTLS-

konceptet. Varför 10 minutersgränsen på olycksplats kunde alternativt inte kunde 

följas. Tidsåtgången för intervjuerna var mellan 20-30 minuter per intervju. 

Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplats. Intervjuerna genomfördes 

enskilt av författarna, fördelat tre och fem intervjuer mellan författarna. Dels av 

praktiska skäl men även av etiska skäl då Kvale och Brinkman (2009, s. 33-34) menar 

att forskningsintervjun i sin natur har en viss maktobalans mellan intervjuledare och 
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informant där intervjuledaren vanligtvis har ett visst maktövertag. Frågorna ät kort 

och enkelt formulerade samt förutsättningslösa. Informanterna har även uppmanats att 

utveckla sina tankar under intervjuerna samt ytterligare förklara hur de känslomässigt 

upplevde situationen (Kvale & Brinkman, 2009, s. 27). Intervjuerna spelades in på 

ljudupptagningsfil och transkriberades därefter ordagrant.   

  

Dataanalys 

De utskrivna intervjuerna analyserades med en induktiv ansats med kvalitativ 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Detta innebar att intervjumaterialet 

bearbetades på ett systematiskt tillvägagångssätt steg för steg. Induktiv ansats menas 

att analysen är förutsättningslös och att forskarna utgår från upptäckter i verkligheten 

(Polit & Beck, 2012, s. 535-538). Det inspelade datamaterialet transkriberas ordagrant. 

För att få en helhetsbild av materialet lästes de utskrivna intervjuerna igenom ett flertal 

gånger. Författarna reflekterade gemensamt över det huvudsakliga innehållet i 

texterna. Därefter analyserades de utskrivna intervjuerna var för sig, texterna 

sorterades i meningsenheter utifrån de delar av texten som innehållsmässigt hörde 

ihop och som svarade mot studiens syfte. Nästa steg var att kondensera 

meningsenheterna nära textens innehåll. Slutligen kodade författarna tillsammans 

textmaterialet och koderna med liknande innehåll fördes samman till sju kategorier.  

 

Etiska överväganden 

Malterud (2009, s. 199) beskriver Helsingforsdeklarationen som innehåller etiska 

principer och fungerar som en mall inom medicinsk forskning. Denna mall beskriver 

vikten av att forskaren känner till etiska grundprinciper och vill skydda deltagarna i 

studien. Kvale och Brinkmann (2009, s. 62-66) poängterar vikten av att under hela 

forskningsprocessen beakta etiska övervägande redan från start så att informanterna 

inte i något avseende kan ta skada eller utsättas för onödiga risker av att delta i 

studien. Enligt Vetenskapsrådet (2007) är de fyra etiska huvudkrav i 

forskningsprocessen: samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet. Konfidentialiteten måste beaktas gentemot informanterna, 

detta innebär enligt Kvale och Brinkman (2009, s. 72-73) att privat datamaterial som 
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kan avslöja informanterna inte på något sätt kommer att avslöjas. Utifrån detta har 

författarna tagit hänsyn då informationsbrevet skrivits som ligger till grund för 

deltagarnas samtycke till studien. Deltagarna i studien kommer att vara anonyma och 

inga personliga aspekter som kan härleda till deltagarna kommer att delges. 

Författarna har tagit hänsyn till intervjumaterialets sekretess och delgett informanterna 

att materialet endast kommer att användas i denna studie och bearbetas av författarna 

och handledare.  

 

Resultat 

Analysen resulterade i sju kategorier (Tabell 1). Resultatet presenteras i texten nedan 

och illustreras med citat från intervjuerna. 

 

Tabell 1 Översikt av kategorier (n=7) 

Kategorier 

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

Förhandsinformationens inverkan                                                                                                                                                                                           

Tankar och agerande vid ankomst på olycksplatsen   

Patientmötet/Primärbedömningen                              

Sekundärbedömning 

Att påbörja avfärd  inom 10 minuter                                                      

Avrapportering mottagande enhet                                     

Reflektioner om PHTLS 

_____________________________________________________________________________                            

 

Förhandsinformationens inverkan 

Deltagarna värderade förhandsinformation om olyckans art och omfattning. Att få 

korrekt och tidig förhandsinformation skapade bättre förutsättningar för personalen att 

tillsammans och enskilt kunna förbereda sig för arbetsuppgiften. 
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Under färd ut till olycksplatsen får vi rapport av räddningstjänsten som ger en 

bra bild av hur skadepanoramat och olycksplatsen ser ut. Jag förbereder mig med 

kollegan hur vi ska lägga upp arbetet. (IP 1) 

 

Informationen vi fick på larmet gav oss bra möjligheter till att prata ihop oss, 

förbereda oss under färd. Förberedelserna i bilen gav en känsla av kontroll och 

struktur vid ankomst till olycksplatsen. (IP 6) 

 

Deltagarna beskrev att det ofta var informationen som inte stämde överens med 

verkligheten utan att det ofta var lindrigare på olycksplatsen än vad de initialt 

förväntat sig. Det var inget som deltagarna upplevde som ett problem, eftersom att de 

ansåg att det var enklare att ställa om från stort skadepanorama till ett mindre än 

tvärtom. 

 

Vid kvittering av ärendet känns olyckan som vilken annan. Känslan förändras 

vid uppdaterad information om olyckan då det visar sig att skadepanoramat är 

större än väntat. Blir orolig då och börjar planera upplägg i arbetet på 

olycksplatsen. (IP 2) 

 

Deltagarna beskrev att olyckor som skedde i en absolut närhet med kort 

framkörningstid skapade mer stress eftersom förhandsinformationen då ofta blev 

begränsad vad gäller exakt destination, antal drabbade osv. Förutsättningarna till god 

förberedelse blev då minimal. 

 

Det var väldigt kort framkörningstid till olycksplatsen. Frågeställningar som 

cirkulerade var, vart är det, hur kommer vi dit, vilken påfart ska vi ta? Det var 

inte helt klart, oklart vilken snabbaste vägen var. (IP 3) 

  

Tankar och agerande vid ankomst på olycksplatsen 

Samtliga deltagare beskrev hur de försökte läsa olycksplatsen vid framkomst. De 

noterade exempelvis antal fordon, vilka skador fordonen hade, vägförhållanden och 
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omgivningen. Utifrån sina synintryck kunde de föreställa sig vilka skador de kunde 

förvänta sig att patienten ådragit sig som de skulle möta. 

 

Vi ser i den långa kurvan, som är väldigt öppen, att det är två fordon som är 

ordentligt intryckta. Det här är allvarligt tänker vi. (IP 7) 

 

Jag ser redan på håll att kinematiken har tagit på vänster sida om bilen, precis 

där hon sitter. Jag förväntar mig att skadorna ska sitta på vänster sida hos 

patienten. (IP 1) 

 

Sjuksköterskorna beskrev vid direkta frågor om den egna säkerheten, att fokusera på 

den kritiska patienten ofta tog överhanden. Var det uppenbara synliga faror så 

upplevdes det inte som ett problem, men att sjuksköterskorna beskrev att de många 

gånger i efterhand tänkt tillbaka att de skulle gjort saker annorlunda. 

 

Min första tanke är att vi är på E4:an, vilket leder till att vi ska ställa oss säkert 

och se till att platsen är säker. (IP 3) 

 

Det fanns inte mycket säkerhetstänk med tanke på krockkuddar och brand. (IP 7)  

 

Vi var ju först på plats så vägen var ju inte avstängd. Tänkte inte på det just då, 

men efteråt så konstaterade vi att bilar passerade oss på bara en meters avstånd. 

(IP 4) 

 

Är patienten dålig vill man ju komma fram fort, och ser det bra ut så är det lätt 

att man förbiser eventuella faror. (IP 7) 

 

Att anlända till olycksplatsen som första ambulans, och få ikläda sig rollen som 

sjukvårdsledare eller medicinskt ansvarig var något som deltagarna upplevde som 

positivt i den lilla olyckan, eftersom de såg det som en möjlighet att få träna inför en 

eventuellt större olycka. 
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När vi kommer fram så är vi först på plats. Vi blir ledningsambulans och jag tar 

det medicinska ansvaret, att träna de här rollerna i den vardagliga olyckan är ju 

något vi gör för att vi ska fungera i den större olyckan. (IP 4) 

 

Deltagarna beskrev också en känsla av stress och oro när de anlände till en olycksplats 

som första ambulans med flera skadade, och där de vet att hjälpen från fler resurser 

kommer att dröja. Känslan av att vara otillräcklig kunde då lätt infinna sig beroende på 

patienternas status. 

 

Den första tanken som slår mig innan jag kliver ur bilen är att vi faktiskt är 

ensam. Brandkåren var inte ens där, och jag visste i det läget att ambulans 

nummer två var fyra mil bort. (IP 7) 

 

Är inställd på att jag som medicinskt ansvarig måste triagera och inte kunna 

bistå alla drabbade fullt ut. (IP 2) 

 

Patientmötet/ Primärbedömningen 

För att finna den kritiskt skadade patienten så vittnade deltagarna om att de arbetar 

utefter ABCDE-principen. Deltagarna var samstämmiga i sina uttalanden rörande 

PHTLS: konceptets ABCDE-princip och upplevde att det är ett väl fungerande, 

strukturerat arbetssätt som skapade en trygghet för personalen när de jobbar på 

olycksplatsen. 

 

På vägen ut så vet jag att det är jag som ska vårda, det är jag som ska ta besluten. 

Jag repeterar L-ABCDE i mitt huvud för jag vet att det har en lugnande 

inverkan på mig. (IP 2) 

 

När jag möter patienten så tänker jag en bokstav i taget. På så sätt vet jag att jag 

att jag inte missat något. (IP 8) 
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Primärbedömningen av patienten påbörjades många gånger redan innan vårdaren var 

fysiskt framme hos patienten. Deltagarna menade att patientens andningsarbete, 

ansiktsfärg och vakenhetsgrad är parametrar som deltagarna många gånger kan avläsa 

i samband med att de närmar sig patienten. De beskrev också att bedömningen av 

skadeplatsen vävs samman med patientens status. Deltagarna menade att i samband 

med att de närmade sig patienten så fokuserade de också på omgivningen och 

olyckans art, skador på fordon, kinematik och utifrån den informationen som 

uppfattades kunde personalen skapa sig en föreställning om patientens eventuella 

status. 

 

Jag bestämde mig redan innan jag hade tagit i patienten att det här var en 

kritiskt skadad patient. (IP 3) 

 

Jag ser direkt det som gör henne kritisk är att hon är helt cyanotisk. (IP 7) 

 

Jag ser redan på håll att all kinematik har tagit på vänster sida om bilen, precis 

där hon sitter. Jag förväntar mig att skadorna ska sitta på vänster sida hos 

patienten. (IP 1) 

 

I det tidiga skedet av primärbedömningen och om patienten var avvikande på någon 

av ABCDE delarna var deltagarna benägna att i större utsträckning bedöma patienten 

som kritiskt skadad. Flera av deltagarna beskrev även att primärbedömningen kunde 

försvåras av att patienten satt fastklämd i fordonet vilket kunde innebära att tillgången 

till patienten begränsades. Det i sin tur bidrog till att ambulanssjuksköterskan i större 

utsträckning bedömde patienten som kritiskt skadad tills att motsatsen var bevisad. 

 

Hennes beteende säger till mig att det inte stämmer. Dels tycker man inte att 

traumat i sig är något märkvärdigt, men hennes beteende med oro signalerar 

något annat. (IP 8) 
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Personen i frågan kan inte berätta vad som hänt utan klagar på starka smärtor i 

nedre extremiteterna. Det är svårt att få tillgång till patientens skador så vi 

bedömer honom som kritisk. (IP 6) 

Patienten bedöms initialt som kritisk på grund av starka smärtor i 

bäckenregionen och bägge benen, vilka vi inte har tillgång till då patienten sitter 

fastklämd under ratten. (IP 1) 

 

Initialt är hennes parametrar så pass bra, men då jag inte ser hela patienten och 

hon sitter väldigt illa till bedömer jag henne som kritisk skadad. (IP 4) 

  

Några av deltagarna vittnade om kaoset som kan infinna sig på olycksplatsen, och 

vikten av att vara fokuserad och avsluta vad de påbörjat och inte låta sig distraheras av 

åskådare eller annan räddningsarbetare. Många gånger, speciellt när 

ambulanspersonalen kommer först och det var fler skadade, var det ofta flera personer 

som vill ha uppmärksamhet . 

 

Kvinnan i baksätet är medvetslös, hon har inga radialispulsar och hon har en ofri 

luftväg. Samtidigt sitter det en patient med svåra smärtor i framsätet som 

upprepade gånger ber om hjälp. Jag försöker så gott det går att lugna patienten i 

framsätet samtidigt som jag försöker att skapa en fri luftväg på den sämre 

patienten. (IP 2) 

 

Brandmannen frågar upprepade gånger, ska han inte få någon smärtlindring. 

Till slut stänger jag av och lyssnar inte på honom. (IP 6) 

 

Sekundärbedömingen 

I den sekundära bedömningen beskrev deltagarna hur de fördjupade sig i patientens 

status, tillexempel fynden från primärbedömningen men att de också sökte andra 

skador och symtom som tidigare inte upptäckts. Här fortsatte utvärderingen av 

patientens andning och medvetande. Sedan mättes patientens vitala parametrar, så 

som saturation, puls och blodtryck. Patientens kläder klipptes upp i jakt på dolda 
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skador. I den sekundära bedömningen söker ambulanssjuksköterskan också annan 

information om patienten, till exempel, tidigare sjukdomar, eventuella läkemedel som 

patienten tar, allergier och när patienten senast ätit osv. 

 

På vägen in tas parametrar, kläderna klipps, vi går igenom allting, vi har ju 

ingen medicinsk anamnes på henne. (IP 8) 

 

Losstagningen tar väldigt lång tid och patienten har ju starka smärtor så, hon 

andas lite snabbt, räddningstjänsten har redan satt syrgas så jag lyssnar och hör 

att hon har bra andningsljud bilateralt. Jag kan känna att hon har fyllig 

radialispuls men att den slår ganska fort, så vi tar beslut om att börja 

smärtlindra inför uttaget så vi sätter en nål och tar ett blodtryck. (IP1) 

 

Deltagarna beskrev också att det var omständigheterna kring patienten och 

arbetsmiljön som var avgörande för hur grundlig sekundärbedömningen blir. Det kan 

handla om patientens status, avstånd till sjukhuset och/eller om de var ensam med 

patienten under färd eller om de fått assistans från annan ambulans. 

 

Vi är nära sjukhuset men jag känner ändå att jag vill göra någon form av 

helkroppsundersökning. Min tanke är att vi kanske behöver göra en 

övertrycksdekompression, då hon bara blir sämre och sämre med sänkt 

medvetande och mycket låg saturation samt hög andningsfrekvens. Jag vill klippa 

upp kläderna och lyssna på hennes lungor men efter det säger jag till kollegan att 

nu åker vi.  (IP 7) 

 

Ja, vi försökte få på henne en syrgasmask och hon låg redan på scoopbåren efter 

uttaget från fordonet. Men jag bedömde att vi inte kunde immobilisera henne då 

hon var fullständigt panikslagen, det var inte läge att ge något sederande då hon 

redan ventilerade sig dåligt. Vi gjorde bedömningen att vi åker så fort som 

möjligt, vi sätter ingen nål heller. (IP 7) 
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Vid ankomst till akuten känns det som att jag inte hunnit göra det jag velat göra. 

Man önskar att man hade flera händer en sådan här gång. (IP 3) 

Eftersom vi var två som satt bak med patienten så hann vi ta alla parametrar och 

påbörja ett dropp också klippte vi upp alla kläderna och kände igenom hela 

patienten. (IP 6) 

 

Att påbörja avfärden inom 10 minuter 

Patientstatus, resurskapacitet och patientaccess är faktorer som enligt deltagarna 

påverkar huruvida man klarar 10-minutersgränsen eller inte. Deltagarna beskrev 

patienter som var motoriskt oroliga, som var svåra att omhänderta och immobilisera. 

Deltagarna beskrev situationer där de kom först och väntan på andra resurser drog ut 

på tiden. Och så beskriver de patienter som sitter illa fast i fordon där 

losstagningsarbetet tar sin tid. 

 

Jag tror det var hennes oro, skulle man haft en optimal tidsaspekt här så skulle 

det ha varit bättre om hon hade varit medvetslös. Det var oron, hon protesterade, 

spjärnade emot och drog i fixationsutrustningen.  (IP 8) 

 

Vi lastade inom 10 minuter då patienten var medvetslös och således lätt att 

bedöma som kritisk, samt att patienten låg helt öppet på vägen utan att vara 

fastklämd eller så. (IP 3) 

  

Vi hade för få prehospitala resurser, vi var enda enhet och kunde inte lämna 

olycksplatsen. (IP 2) 

 

Klarade 10-minuters gränsen. Det tror jag berodde på att vi hade bra med 

resurser. Vi kom initialt med två ambulanser samt räddningstjänsten var redan 

på plats och hade påbörjat urtagningen när vi anlände. (IP 5) 

 

Klarade ej 10-minuters gränsen.  Förutsättningarna för att klara målet 

försämrades i och med att det tog 3-4 minuter innan räddningstjänsten kom 
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fram. Det fanns inga möjligheter att påbörja urtaget innan vi fått dit 

räddningstjänsten och fler resurser. Sedan var patienten orolig och ville inte 

ligga still på båren. (IP 7) 

Anledningen till att vi inte lyckades var att patienten satt så illa fast i fordonet. 

(IP 1) 

 

Avrapportering mottagande enhet 

Deltagarna beskrev att de lämnade sin rapport på traumarummet enligt S-BAR och 

ABCDE. Även här beskriver deltagarna att strukturen var av största vikt för att all 

information skulle komma med. Deltagarnas upplevelse var att personalen på 

mottagande enhet hade stort förtroende för dem och att de var lyhörda till vad de hade 

att berätta. Deltagarna berättade att det förekommer regelbunden träning i form av 

scenarioövningar på traumarummet där vikten läggs på kommunikation mellan 

personalgrupperna. Dessa scenarioövningar var en del av vad som ligger till grund till 

vad som skulle kunnat vara en stressfylld situation men som istället blev till ett forum 

där de kunde prata och bli lyssnad på enligt informanterna. 

 

Jag överrapporterar patienten enligt ABCDE och jag upplever att de närvarande 

i traumarummet lyssnar på vad jag har att säga. (IP 4) 

 

…kommer in på traumarummet, innan vi flyttar över patienten ger vi en bild av 

vad som hänt och rapporterar patienten enligt ABCDE. (IP 3) 

 

När jag ska rapportera över patienten på traumarummet så försöker jag följa S-

BAR och ABCDE, på så sätt så kan jag känna mig trygg med att jag fått med 

alla viktiga delar. (IP 8) 

 

Jag tycker att överrapporteringen togs emot bra, dom litar mycket på oss. 

Eftersom dom inte var på plats så upplever jag att dom har stort förtroende för 

oss. (IP 6) 
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Tidigare tyckte jag att det var gruvsamt att komma till traumarummet, det var 

alltid mycket personal där och alla blickar riktades mot mig när jag skulle 

rapportera patienten. Nu för tiden har vi scenarioövningar tillsammans på 

traumarummet där vi först övar och sedan går vi igenom vad som sagts och 

gjorts. Fokuset ligger på kommunikationen och hur vi ska vara så tydliga som 

möjligt och det har underlättat för mig iallafall tycker jag. (IP 3) 

 

Reflektioner om PHTLS 

Deltagarnas beskrev av att arbeta med PHTLS var positivt. De vittnde om att det var 

framför allt strukturen som gav den positiva upplevelsen. Deltagarna beskrev 

enkelheten i konceptet, hur de på ett lätt sätt kunde följa L-ABCDE och reevaluera allt 

eftersom. Enligt deltagarna så var det, om de följer konceptet, svårt att missa skador 

och avvikelser och inte komma till snabba beslut. Konceptets strukturella enkelhet 

skapar också en känsla av trygghet utifall det skulle låsa sig för personalen. 

 

Jag ser väl bara fördelar, man får jobba strukturerat efter en mall. Det är lätt att 

följa L-ABCDE samt att reevaluera hela tiden. (IP 5) 

 

Den största fördelen är att det är strukturerat, invant, in tränat och det riktigt 

sitter i ryggmärgen. Det är svårt att missa eller att inte ta ställning till något. 

(IP 8) 

 

Jag tycker att det är bra, framförallt vid dom här som är riktigt kritiskt skadade, 

då man har en mall att följa om det skulle låsa sig för en”(IP 2) 

 

Deltagarna beskrev att arbetssättet var gränslöst eftersom arbetssättet är likadant i hela 

landet. Eftersom dagbilarna rör sig över länsgränserna så var det inte ovanligt att de 

kunde bli larmade till olyckor i andra delar av landet och där de måste samarbeta med 

räddningspersonal som de aldrig tidigare träffat. 
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PHTLS gör att vi talar samma språk, man får en känsla av trygghet med det 

strukturerade tänket. (IP 6) 

En positiv sak är att om det kommer helt nya kollegor som jag aldrig träffat 

tidigare, så tänker vi och agerar vi ändå på samma sätt. Det är absolut en 

trygghet. (IP2) 

 

Fördelen är att man jobbar efter samma tanke. Vi tänker likadant och jobbar efter 

samma koncept vart man än är i Sverige. (IP 5) 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna intervjustudie var att belysa ambulanssjuksköterskans erfarenheter 

att arbeta med kritiskt skadad patient enligt PHTLS konceptet. Att arbeta med en 

kritiskt skadad patient är ett komplext inslag i ambulanssjuksköterskans vardag som 

många gånger har inslag av stress relaterad till situationen. Deltagarna i studien var 

alla överens om att PHTLS konceptet har en positiv inverkan då de möter den kritiskt 

skadade patientens behov och för att hantera den situation som de befinner sig i.  

De grundläggande omvårdnadshandlingarna har enligt Henderson (2006) 

sitt ursprung i de universella mänskliga behoven. Bevarande av dessa 

behov är en förutsättning för att främja patientens hälsa. 

 

Vid utlarmning och under färd mot skadeplats beskrev deltagarna vikten av att kunna 

förbereda sig mentalt och praktiskt. Förutsättningarna för en god förberedelse berodde 

enligt deltagarna till en stor del på en god förhandsinformation från skadeplatsen. Bra 

förhandsinformation skapar förutsättningar för personalen att enskilt och tillsammans 

kunna förbereda sig praktiskt och mentalt inför ankomst till skadeplats.  

Informationsutbyte mellan alarmeringspersonal och ambulanspersonal är viktigt för att 

få så korrekt bild som möjligt av patientens tillstånd och miljön på skadeplats. 

Informationsutbytet bidrar till att ambulanssjuksköterskan är bättre förbered vid 

ankomst till olycksplats och kan fatta snabbare beslut (Offredy, 1998, s. 988-1000). 

Ambulanssjuksköterskans bedömning började redan innan patientmötet. I samband 

med larmet fick ambulanspersonalen information om alarmeringssjukvårdens 
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prioritering av patienten. I detta skede påverkades ambulanspersonalens första 

uppfattning om patienten av alarmeringssjukvårdens bedömning (Suserud & 

Svensson, 2009, s. 117-144; Wireklint Sundström, 2005, s. 103). Framkörningstiden till 

skadeplats var även det en faktor som påverkade upplevelsen av kontroll hos 

besättningen. Kort framkörningstid skapade enligt deltagarna mer stress eftersom 

möjligheten till god information om skadans art och lokalisation blev mer begränsad. 

Väl fungerande kommunikation är en förutsättning för en lyckad insats i arbete med 

kritiskt skadade patienter (MIMMS: Ett Metodiskt Sätt Att Hantera Allvarliga Händelser. 

2004, s. 49).  

 

I resultatet framkommer att deltagarna ofta upplevde att förhandsinformationen inte 

stämde överens med hur situationen på skadeplats såg ut.  Detta sågs oftast inte som 

ett problem eftersom situationen i de flesta fallen var lindrigare än vad 

förhandsinformationen gjort gällande. Deltagarna menade att det är lättare att växla 

fokus från ett stort skadepanorama till ett mindre än tvärtom. Wireklint Sundström, 

(2005, s. 102-105) menar att ambulanspersonalen ofta har en öppen hållning inför 

uppdraget i vetskap, av egen erfarenhet, att det kan innehålla vad som helst och 

kanske inte stämmer med den givna informationen från alarmeringssjukvården. Vid 

ankomst till skadeplats är det flera aspekter som ambulanspersonalen behöver ta 

hänsyn till. Första ambulans på plats får rollen som ledningsambulans och personalen 

blir sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig. Dessa har till uppgift att inventera 

skadeplatsen, prioritera skadade, se över resursbehovet samt samverka med andra 

aktörer på skadeplats. Suserud (2001) beskriver att arbete på olycksplats kräver ett nära 

samarbete mellan de olika aktörerna. Det krävs kunskaper om resurser samt vilken 

kapacitet de olika aktörerna i olyckan har, samt planering av den medicinska vården 

som baseras på det specifika problem som finns på olycksplasten.  

 

Vid ankomst till en olycksplats är det upp till varje besättning att bedöma hur 

olycksplatsen ser ut. Den prehospitala personalen läser av olyckan med hjälp av en 

specifik struktur för att bilda sig en uppfattning om hela händelseförloppet; fasen före 

händelsen, fasen under händelsen till fasen efter händelsen. Ambulanspersonalen 



 

22 

 

försöker att tänka sig in i händelseförloppet för att få en uppfattning av hur den 

utvecklades (PHTLS, 2007, s. 70). Suserud (2005) menar att bedömningen inte enbart 

ska koncentreras till patienten utan även till miljön på olycksplatsen. Eftersom 

information som kan beskriva händelseförloppet kan vara till hjälp vid bedömningen 

av patientens tillstånd. Flera av deltagarna beskriver att bedömningen av olycksplatsen 

börjar i samband med att ambulansen närmar sig skadeplatsen, sedan fortsätter den 

bedömningen kontinuerligt under tiden de är kvar på olycksplatsen. I samband med 

att skadeplatsen bedöms ska hänsyn tas till personalens egen säkerhet (Isaksson & 

Ljungquist 1997, s. 68-69). Flera av deltagarna berättade att när de arbetar med en 

kritiskt skadad patient såg de inte till sin egen säkerhet i så stor utsträckning som de 

borde. Detta var inget som de tänkte på under arbetet utan som istället kom till deras 

medvetande efter att arbetet var avklarat. Jonsson & Segesten (2004) skriver att stress i 

samband med traumatiska händelser är en naturlig reaktion och stressen uppstår som 

ett resultat av att hjälpa eller vilja att hjälpa en skadad person.  

 

Deltagarna beskrev det som positivt att vara i ledningsfunktion i den mindre olyckan, 

eftersom det sågs som en möjlighet att träna inför det större scenariot. Orsaker till 

stress och oro var enligt deltagarna att anlända som första enhet till en olycksplats med 

flera drabbade och då väntetiden till fler resurser tog tid. Upplevelse av att känna sig 

otillräcklig var något som deltagarna beskrev när de inte kunde bistå alla drabbade på 

skadeplatsen fullt ut. Ambulanssjuksköterskan utsätts kontinuerligt för stress i mötet 

med patienter i akuta och traumatiska situationer. Varierande arbetsmiljö, samt 

begränsningar i resurser bidrar ofta till stress (Jonsson & Segesten, 2004). 

 

Samtliga deltagare arbetade utefter LABCDE-principen där strukturen lyfts fram som 

ett hjälpmedel att underlätta arbetet, dels med den inledande primärbedömningen av 

patienten men även för att ge en trygghetskänsla inför ankomst till den kritiska 

patienten. ABCDE principen är till för att hjälpa vårdpersonalen att se det mest 

väsentliga och livshotande tecknen hos patienten (Thim, Karup, Grove, Rohde & 

Löfgren, 2012). Deltagarna beskrev de olika arbetsmomenten på olycksplatsen som en 

helhet där bedömning av hur olycka har gått till, kinematiken i traumat och patientens 
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initiala status vävdes samman till en helhet som resulterade i en slutsats om patienten 

var kritisk eller icke kritisk. Flera av deltagarna visade i sina berättelser att de redan 

hade gjort sig en bild av patientens status innan de fysiskt hade kommit fram till 

patienten på skadeplatsen. Helhetssynen ses av författarna som att 

ambulanssjuksköterskan har en klinisk blick som ser olycksplatsens olika delar i en 

helhet. Henderson (2006) beskriver i sin omvårdnadsteori att sjuksköterskan ska vara 

en självständig vårdutförare som ska vara kapabel att fatta individuella beslut för att 

främja patientens hälsa. Abelsson & Lindvall (2012) beskriver i deras studie att 

traumaomhändertagandet är en process där ambulanssjuksköterskan snabbt behöver 

kunna fatta avgörande beslut utifrån att under kort tid ha vistats på olycksplatsen. Då 

endast 2-3 procent av ambulansuppdragen i Sverige är av kritisk art, menar författarna 

i artikeln att patientunderlaget blir bristfälligt för ambulanssjuksköterskan att få en bra 

erfarenhetsgrund. Resultatet visar att om deltagarna upplevde osäkerhet i någon av 

delarna i patientbedömningens tidiga skede, var de mer benägna att bedöma patienten 

som kritisk tills motsatsen bevisats. Prehospital vårdpersonal bildar sig en uppfattning 

av vad som hänt genom att titta på olycksplatsen och läser av vilken energi som 

påverkat de skadade. Energi kan inte nybildas eller förstöras utan energin övergår 

endast i annan form av energi och vid en sammanstötning innebär detta att 

rörelseenergin överförs från fordonet till människokroppen. Den inblandade 

energimängden är en viktig faktor för hur allvarliga skadorna blir. Personalen läser 

olyckan ur ett kinematiskt perspektiv. Med kunskaper i kinematik kan de misstänka att 

det finns ytterligare skador än de direkt synliga. Detta kan vara avgörande för ett bra 

omhändertagande (PHTLS, 2007, s. 32-35). 

 

En utmaning som infann sig i arbetet på olycksplats var att bibehålla fokus på 

arbetsuppgiften. Framför allt de deltagare med kortare tid i yrket upplevde intrycken 

på olycksplatsen som distraherande för att kunna fokusera fullt ut på sina egna 

åtaganden. Delar som upplevdes distraherande var, andra skadade, åskådare eller 

anhöriga som vill ha uppmärksamhet samt annan räddningspersonal som vill utföra 

sitt arbete. Känslan av att inte vara i kontroll i situationen kan infinna sig då 

ambulanssjuksköterskan upplever det svårt att fokusera på arbete. Att jobba i 
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ambulans kan vara påfrestande, då den prehospitala miljön ofta sätter höga krav på 

självständighet och psykisk stresstålighet. Detta i kombination med ibland svåra 

upplevelser gör att många känner sig otillräckliga och sårbara (Aasa, Barnekow-

Bergkvist, Ängqvist & Brulin, 2005b; Suserud & Svensson, 2009, s. 33-38). Som tidigare 

nämnts i diskussionen är strukturen i arbetet på skadeplats en trygghet som deltagarna 

upplevde bidrog till kontroll, trotts mycket yttre stimuli.    

 

I resultatet framkommer att deltagarna beskrev sekundärbedömningens innehåll på 

liknande sätt. Deltagarna talar om att fördjupa sig i, och åtgärda fynd från 

primärbedömingen, men också att söka andra symptom och dolda skador. I det här 

skedet av omhändertagandet så fortgår utvärderingen av andning och medvetande. 

Vitalparametrar kontrolleras och kläder klipps i jakt på dolda skador. Anamnes tas för 

att eventuellt finna/ utesluta orsaker till aktuella symtom. Är patienten medvetslös så 

blir sekundärbedömningen än viktigare då patienten själv inte kan berätta vad som är 

fel, vad som gör ont eller vilka tidigare sjukdomar/ läkemedel patienten har. 

Sekundärbedömningen påbörjas efter primärbedömningen är gjord. Den kan påbörjas i 

ambulansen eller under pågående losstagning i ett olycksfordon (Caroline, Elling, Bob, 

Pollak & Andrew, 2008). Faktorer som lyftes fram av deltagarna som påverkar 

sekundärbedömningen är patientens status, avståndet till sjukhuset och huruvida 

personalen är ensam i sjukhytten eller om de har assistans från annan ambulans. 

Deltagarna menade att om de hade en kritisk patient som kräver snabb avtransport 

med en kort transportsträcka till sjukhuset samt att de är ensam med patienten i 

sjukhytten så fanns det inte utrymme för en fullständig sekundärbedömning. Under 

dessa omständigheter så beskrev deltagarna att de upplevde en känsla av 

otillräcklighet och att de önskat att de haft fler “händer” för att klara uppgiften. I en 

studie av Shaw och Siriwardena (2014) framkommer att ambulanspersonal kände sig 

otillräcklig i vissa situationer eftersom de oftast bara var två i besättningen. Det 

resulterade i att behandlingsriktlinjerna inte kunde följas i den enlighet som de fanns 

beskriven. För att få en fullständig sekundärbedömning av en kritisk patient tolkar 

författarna att det behövs antigen en längre transportsträcka till mottagande sjukhus 

eller att det är två som vårdar patienten under transport. 
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Överrapporteringen till traumateamet inne på traumarummet är nästa steg i 

vårdkedjan. Även här var det strukturen i ABCDE som genomsyras i resultatet. 

Återigen så beskrev deltagarna hur de tänker bokstav för bokstav för att få med alla 

bitar i rapporten. När ambulanssjuksköterskan kliver in i traumarummet så blir den 

satt i centrum. Allt stannar upp, alla blir tysta och vänder blickarna mot 

ambulanssjuksköterskan för att lyssna och ta emot avrapportering. Det här är en 

situation som för många kan skapa stress och nervositet. Men resultatet visar på att det 

är specifikt två faktorer som underlättar för ambulanssjuksköterskan, som minskar 

stressen inne på traumarummet. Dels så beskrev deltagarna strukturens lugnande 

inverkan vid överrapporteringen men också att på det aktuella sjukhuset utförs 

traumascenarion inne på traumarummet, där traumateamet tillsammans med 

ambulanspersonalen övar och fokus ligger på kommunikation.  Faktorer som försvårar 

effektiv kommunikation kan vara bristen på struktur och standardisering av 

kommunikationen, stress, hierarki, kön och etnisk bakgrund (Sharp, 2012, s. 13-15).  

Med strukturerad överrapportering kan kommunikationen bli mer korrekt och 

nödvändig information som kan säkra och höja kvaliteten på omvårdnaden förbises 

inte (Klim, Kelly, Kerr, Wood & McCann, 2013, s. 2233-2243). 

 

Samtliga deltagare i studien var positivt inställda till att arbeta enligt PHTLS konceptet. 

Det är framför allt strukturen i arbetet som lyfts fram som den positiva faktorn till att 

underlätta traumaomhändertagandet. Deltagarna upplevde utöver strukturen även att 

PHTLS skapar en känsla av trygghet som relateras till enkelheten i konceptet. Eftersom 

PHTLS är ett nationellt utbildningskoncept utgår all räddningspersonal från samma 

grund i traumaomhändertagandet, vilket underlättar samarbetet på olycksplats 

oberoende vart i landet arbetet utförs. Henderson (2006) menar att det finns en 

universell mänsklig rättighet till omvårdnad, men det finns inte ett universellt sätt att 

utföra omvårdnaden på. Det beroende av att förutsättningarna för omvårdnad skiljer 

sig åt mellan länder och i samhället, utifrån utbildning och geografiska avstånd till 

kvalificerad vård. Scholz et al. (2010) Lyfter fram fördelarna med utbildningskoncept så 

som PHTLS, då det leder till att alla aktörer runt patienten talar samma språk. Syftet 

med PHTLS är att snabbt kunna identifiera och åtgärda avvikelser och skador hos 
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patienten (PHTLS, 2007, s. 4-5).  Deltagarna menade att PHTLS-konceptet är ett 

arbetssätt vilket minimerar chansen att missa skador och avvikelser, samt underlättar 

att komma till snabba beslut. Wölfl et al. (2008) menar att utbildning i PHTLS leder till 

att patientens status bedöms på ett strukturerat och snabbt sätt, vilket leder till snabba 

beslut om patienten är kritisk eller icke kritisk. 

 

Utifrån resultatet tolkar författarna att de flesta kritiska trauman är trafikrelaterade. 

Trafikrelaterade trauman kan många gånger förlänga tiden på olycksplats fram till 

avtransport på grund av flera faktorer, tillexempel resursbrist och patient access 

(Maegele, 2015).  Deltagarna berättade dels om att de var enda enhet på olycksplatsen 

och inte kunde påbörja avtransport innan fler resurser anslutit. Deltagarna lyfte även 

fram fall där patienten satt illa fast i fordonet och där losstagningsarbetet drog ut på 

tiden. I en studie om kritiskt traumaomhändertagande i Tyskland, tog det 

genomsnittliga vårdutförandet på olycksplats 16,2 minuter. Då patienten var fastklämd 

i ett fordon ökade den genomsnittliga tiden med åtta minuter, så den totala tiden 

översteg tjugo minuter innan avtransport (Maegele, 2015). De gånger 

ambulanspersonalen klarade 10-minuters gränsen hade de haft bra med resurser, 

räddningstjänsten hade anlänt först eller samtidigt med ambulans. Också fall där 

personalen hade full tillgång till patienten initialt och patienten har varit lättbedömd, 

tillexempel medvetslös, har de klarat 10-minutersgränsen. Författarna upplever att 

deltagarna är medvetna om 10-minutersgränsen och att de klarar det målet då 

patienten är kritisk, men blir begränsade av externa faktorer som nämnts ovan. Det vill 

säga att det är omständigheterna på olycksplatsen och inte personalens kunskap som 

avgör om avtransport från olycksplatsen sker inom 10-minuter. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa vilka upplevelser ambulanssjuksköterskan har av att 

arbeta med kritiska traumapatienter enligt PHTLS-konceptet. För att kunna få ta del av 

ambulanssjuksköterskans upplevelser och erfarenheter kring det valda ämnet antogs 

en kvalitativ design på studien. Inför intervjuerna utarbetades en urvalsmall som hade 

till syfte att inkludera ambulanspersonal med specialistkompetens och som hade 
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arbetat minst tre år prehospitalt. Inför intervjuerna valde författarna att det skulle 

genomföras åtta intervjuer. Detta för att få en god spridning på intervjuunderlaget men 

samtidigt kunna få ett intervjuunderlag som var hanterbart under de veckor som 

studien genomfördes. Författarna upplever att syftet besvarades väl med de åtta 

intervjuer som genomfördes och ytterligare intervjuer hade nödvändigtvis inte tillfört 

något. Intervjuerna genomfördes under tre veckor. En begränsning i urvalet var att 

samtliga intervjuer genomfördes på samma arbetsplats, där anställda i större 

utsträckning delar uppfattningar. En större spridning av intervjuerna i länet hade 

möjligtvis gett större variation i resultatet. Kvalitativ innehållsanalys har som syfte att 

belysa upplevelser utifrån varierande erfarenheter och varierande tillhörigheter, därför 

kan urvalet av deltagare påverka resultatets giltighet om variationen hos 

informanterna är marginella (Graneheim & Lundman, 2008, s. 105-112). Författarna har 

dock medvetet kompenserat för detta genom att fördela intervjuerna mellan anställda 

som jobbat kort tid kontra längre tid inom ambulanssjukvården. Författarna upplever 

att kön inte är väsentligt gällande upplevelser i ämnet. 

 

Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlings metod. Ett förbestämt 

frågeformulär gjordes som mall för intervjun med kategorier rörande arbetsflödet i 

PHTLS-konceptet. Intervjudeltagarna fick sedan tala fritt utifrån varje kategori och 

intervjuledaren ställde fortlöpande frågor för att förtydliga deltagarnas upplevelse och 

intryck. Vid en semistrukturerad intervju har forskaren en lista med frågor över ett 

förhållandevis specifikt tema som skall besvaras men intervjupersonen har stor frihet 

att utforma sina svar på ett eget sätt (Bryman, 2011, s. 301). Under intervjun har 

författarna medvetet försökt att inte påverka intervjudeltagarna genom riktade frågor, 

utan försökt att utgå från intervjumallen. Dock är det svårt att helt bortse från 

intervjuledarnas förförståelse i samspelet med intervjudeltagarna. Graneheim & 

Lundman (2008) poängterar vikten av att forskaren inte tolkar materialet utifrån sin 

förståelse och sin erfarenhet utan låter insamlat datamaterial tala. Utifrån detta ser 

författarna en styrka i datainsamlingen då intervjumallen likriktar frågorna till 

samtliga deltagare och minskar förmedlingen av förförståelse från författarna till 

intervjudeltagarna. Dock ökar trovärdigheten i studien då författarna har erfarenhet 
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och är bekanta med forskningsmiljön och dess kultur innan studien startade 

(Henricson, 2012, s. 487-488).   

 

Författarna av denna studie fördelade intervjuerna mellan sig, detta minskar risken för 

intervjubias som kan påverka resultatet om en författare gör samtliga intervjuer eller 

att båda författarna sitter med under intervjun (Kvale och Brinkman 2009, s. 33-34). En 

svaghet i resultatinsamlingen är att ingen av författarna har någon tidigare erfarenhet 

av att genomföra intervjuer och detta kan påverka resultatet negativt (Kvale och 

Brinkman, 2009, s. 166). För att höja kvalitén och inte förbise någon fråga använde 

författarna en förbestämd mall under samtliga intervjuer, det ses som en styrka då 

överförbarheten upplevs ha stärkts då framtida forskning kan följa tillvägagångssättet i 

studien (Henricson, 2012, s. 487-488). Polit och Beck (2012, s. 160) beskriver pålitlighet 

av en studie då den har förmågan att genomföras ytterligare en gång under samma 

förutsättningar och ändå kommer att nå liknande resultat.   

 

 Analysen av resultatet genomförde författarna gemensamt vilket ses som en styrka i 

arbetet då författarna kunde diskutera resultatet och risken för feltolkningar minskade. 

Meningskondensering användes för att långa uttalanden från informanterna kunde 

kortas ner till relevanta meningar som sedan kategoriserades och kodades. Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 205-207) menar att meningskondensering och meningskodning är 

av godo då forskarens föreställning är att kunskapen redan finns som ett existerande 

element och kan rapporteras och samlas in för att kartläggas och beskrivas. Under 

analysprocessen var båda författarna delaktiga för att all insamlad information skulle 

hållas textnära och inte förvrängas. 
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Bilaga 1 

 

Till enhetschef för ambulansen 

Förfrågan – beträffande tillstånd att rekrytera deltagare till en 

intervjustudie. 

En av ambulansjuksköterskans utmaningar i yrket är att omhänderta traumapatienter. 

Den här patientgruppen ställer höga krav på snabba bedömningar och beslut för ett 

fortsatt liv och minimala sekundära skador. Syftet med examensarbetet är att belysa 

vilka erfarenheter ambulanssjuksköterskor har av att arbeta i enlighet med PHTLS:s 

rekommendationer vid omhändertagande av kritisk traumapatient. Vi vänder oss till 

personal med ambulansspecialistutbildning. Intervjuerna kommer att genomföras 

individuellt på ambulansstationer inom Västernorrland där inklusionskriterier kan 

uppfyllas. Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och på ett sådant sätt 

att ingen kommer kunna se vad enskild individ har sagt. Denna förfrågan avser 

erhållande av tillstånd att rekrytera deltagare till denna studie. Intervjuerna kommer att 

genomföras under vården 2015. Efter din tillåtelse kommer informationsbrev skickas ut 

till de som vill delta i studien.    

Vi är blivande specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård och vårt arbete kommer 

att sammanställas till en D-uppsats och kommer att publiceras på mittuniversitetets 

databas DIVA. Projektet sker under vetenskaplig handledning av Lektor Lars Lilja, 

Institutionen för Hälsovetenskap (IHV), Mittuniversitetet, Campus Sundsvall och 

kommer att läggas fram som akademisk uppsats vid Mittuniversitetet. Efter avslutad 

studie kommer återkoppling att ske genom utskick av färdigställt material till enhetschef 

och berörda stationer. 
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Bilaga 2 

 
 
 

Information till deltagare i studien. 
En av ambulansjuksköterskans utmaningar i yrket är att omhänderta traumapatienter. Den här 

patientgruppen ställer höga krav på snabba bedömningar och beslut för ett fortsatt liv och 

minimala sekundära skador. Syftet med examensarbetet är att belysa vilka erfarenheter 

ambulanssjuksköterskor har av att arbeta i enlighet med PHTLS:s rekommendationer vid 

omhändertagande av kritisk traumapatient. Vi vänder oss till personal med 

ambulansspecialistutbildning. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att 

avbryta din medverkan i studien utan att ange orsak. Behandlingen av alla 

personuppgifter kommer att ske enligt personuppgiftslagen (PuL). Ansvariga för dina 

personuppgifter är vi två som genomför undersökningen, inga personuppgifter kommer 

att dokumenteras. Dina svar kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av 

dem. Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och på ett sådant sätt att 

ingen kommer kunna se vad enskild individ sagt. Vi är blivande specialistsjuksköterskor 

inom ambulanssjukvård och vårt arbete kommer att sammanställas till en D-uppsats och 

kommer att publiceras på mittuniversitetets databas DIVA. Projektet sker under 

vetenskaplig handledning av Lektor Lars Lilja, Institutionen för Hälsovetenskap (IHV), 

Mittuniversitetet, Campus Sundsvall och kommer att läggas fram som akademisk 

uppsats vid Mittuniversitetet. Efter avslutad studie kommer återkoppling att ske genom 

utskick av färdigställt material till enhetschef och berörda stationer. 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Ålder? 

Kön? 

Antal år i arbetet? 

Intervjudeltagarna kommer att få dela med sig av ett fall från verkligheten där personen ska ha 

haft det medicinska ansvaret och där patienten ska ha bedömts som kritiskt skadad.  Under 

återberättelsen kommer intervjuledaren fortlöpande ställa frågor kring händelseförloppet. 

Efter avslutad berättelse kommer det att ställas några riktade frågor angående PHTLS utifrån 

det tidigare återberättade fallet.  

 

Frågor: (stopfrågor underpågående berättelse) 

1. Utlarmningen, tankar och reflextioner? 

2. Ankomst olycksplats, tankar och aggerande? 

3. Patientmötet/primärbedömning. Berätta vilka fynd som görs och vilka beslut som tas? Hur 

tänker du? 

4. Sekundärbedömning/avtransport. Berätta om nya fynd och beslut? Hur tänker du? Hur lång tid 

var ni kvar på olycksplatsen? 

5. Avrapportering traumarummet. Berätta hur avrapporteringen gick till och hur du upplevde att 

den togs emot. 

 

Riktade följdfrågor: 

1. Hur upplever du att arbeta enligt PHTLS-konceptet vid omhändertagande av kritisk skadad 

patient, för och nackdelar? 

2. Enligt PHTLS-konceptet ska avtransport av kritisk skadad patient helst påbörjas efter 10 

minuter. Vad tror du var orsaken/orsakerna till att ni klarade/inte klarade att hålla er inom 

tidsramen? 

 

Kompletterande och användbara frågor som kan erinra mer information: 

- Kan du berätta lite mer om? 

- Kan du ge exempel? 

- Hur tänkte du då? 

- Hur kändes det då? 

 


