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SAMMANFATTNING 

Inledning: Omvårdnad i en prehospital vårdmiljö är utmanande då ingen situation är den 

andra lik och ambulanssjuksköterskan är utlämnad till situationens omständigheter när denne 

ska utföra omvårdnadsåtgärder, vilket ställer höga krav på ambulanssjuksköterskans förmåga 

att anpassa omvårdnaden till rådande förhållanden för att säkerställa god vård.  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelse av prehospital 

vårdmiljö samt vilka faktorer som påverkar omvårdnaden och patientsäkerhet på skadeplats. 

Metod: Semi-strukturerade intervjuer med sex ambulanssjuksköterskor. Intervjuerna 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Efter analysen kunde resultatet delas in i tre teman: upplevelse av vårdmiljö, 

faktorer som påverkar omvårdnad och patientsäkerhet och skapa bättre vårdmiljö. Under 

intervjuerna med ambulanssjuksköterskorna framkom att många faktorer kunde påverka 

omvårdnaden och patientsäkerheten på skadeplats. Faktorer som togs upp var 

väderförhållanden, miljön runt patienten, om patienten befann sig på ett svårtillgängligt ställe, 

stökiga miljöer, hot mot både patient och ambulanssjuksköterskorna i form av trafik och andra 

människor på platsen, anhöriga som lade sig i omvårdnaden och ambulanssjuksköterskans 

möjligheter att förbättra vårdmiljön med de verktyg de har tillgång till.  

Slutsats: Denna studie har visat att det finns ett flertal faktorer som påverkar omvårdnaden 

och patientsäkerheten på skadeplats. Mer forskning inom området behövs för att belysa 

problemet ytterligare samt att undersöka om strategier kan utvecklas för att förbättra 

omhändertagandet och patientsäkerheten på skadeplats i utmanande väderförhållanden.  

Nyckelord: prehospital omvårdnad, omvårdnad, patientsäkerhet, vårdmiljö  



ABSTRACT 

Background: To be in an accident means strains and stress to the people involved, both 

physical and emotional. Prehospital nursing care is challenging because no situations are alike 

and the paramedic nurses are dependent on the circumstances of the situation when caring for 

the patient, which puts high demands on the paramedic nurses ability to adjust the care to the 

conditions on scene to provide good and safe nursing care.  

Aim of the study: To examine paramedic nurses experiences of the prehospital nursing 

environment and which factors affects the prehospital nursing care and patient safety.  

Method: semi-structured interviews with six paramedic nurses on a ambulancestation 

somewhere in Sweden. The interviews was analyzed with a qualitative content analysis.  

Result: After the analysis the result could be sorted in three themes: experience of caring 

environment, factors that affect prehospital nursing care and patient safety and creating a 

better caring environment. During the interviews, the paramedic nurses revealed a number of 

factors affecting the prehospital nursing care on site of the accident. The main factors 

affecting prehospital nursing care and patient safety are weather conditions, the environment 

surrounding the patient, if the patient is in an inaccessible place, messy environments, threats 

towards both patient and paramedic nurses in form of traffic and other people, relatives 

included, that got involved in the nursing care for the patient and the paramedic nurses tools 

to improve the caring environment on the site of the accident.  

Conclusion: This study shows that there are a number of factors affecting prehospital nursing 

care and patient safety on the site of the accident. To illustrate the problem further and 

examine strategies that can develop the nursing care and patient safety on the site of the 

accident, there is a need for more studies on this subject 

Keywords: prehospital nursing care, nursing, patient safety, caring environment  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1 INLEDNING 
Ambulans kommer från latinets a´mbulo som betyder förflytta sig, vandra omkring. De första 

ambulanserna bestod av hästdragna kärror under Napoleon Bonapartes fälttåg 1797. De första 

civila ambulanserna började användas i Europa på 1800-talet, efter bildandet av Röda korset 

år 1863. Motordrivna ambulanser började användas på 1910-talet och användningsområdet 

innefattade sjuktransporter, olycksfall och akuta sjukdomsfall. Först 1964 nämndes att vård 

skulle kunna påbörjas på skadeplatsen. Ansvaret för riktlinjer inom ambulanssjukvård 

övertogs av Sjukvårdens och Socialvårdens Planerings och Rationaliseringsinstitut (SPRI) år 

1968. Även om larmnumret 90 000 lanserades år 1956 blev det inte rikstäckande förrän år 

1972, vilket kunde göra det svårt för allmänheten att nå ambulansen. Först år 1978 blev en 

sjukvårdsutbildning på sju veckor obligatorisk för ambulanspersonal (Malmquist & 

Gustafsson, 2016). 

Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL 1982:763) började gälla 1 januari 1983 och reglerar hälso- 

och sjukvården inklusive ambulanssjukvården. På 1990-talet började andelen sjuksköterskor 

inom ambulanssjukvården öka och 1997 påbörjades den första vidareutbildningen för 

sjuksköterskor inom akutsjukvård med inriktning på ambulanssjukvård. Sedan 2005 är 

vårdgivaren ansvarig för att varje ambulans bemannas med hälso- och sjukvårdspersonal som 

är behörig att iordningställa och administrera läkemedel (SOSFS 2009:10), vilket i praktiken 

har betytt att minst en sjuksköterska finns i varje ambulans. 2006 övergick vidareutbildningen 

till en specialistutbildning och ambulanssjuksköterska blev en skyddad titel (Riksföreningen 

för ambulanssjuksköterskor, 2012).  

1.1 Psykologiska upplevelser av trauma 
Att drabbas av en olycka eller ett akut sjukdomstillstånd kan vara en svår upplevelse och 

innebära stor stress för individen. En svår stress utlöser både fysiska och psykiska processer i 

kroppen. Att reagera på en svår och uppskakande händelse är inte konstigt utan kan sägas vara 

en normal reaktion på en onormal situation (Ollmark, 2014). Vid en krisreaktion har individen 

inte förmåga att hantera situationen för att inlärda reaktionssätt och erfarenheter inte räcker 

till (Jande-Waldau & Winarve, 2004). Vanligtvis talas det om krisreaktionens fyra steg - 

chock, reaktion, bearbetning och nyorientering. Chockfasen är beskriven som den första 

reaktionen efter en svår upplevelse och den fas som oftast ses på skadeplats. Chockfasen kan 
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ge kroppsliga symptom som hjärtklappning, hög puls, muskelspänning, darrning, kräkning, 

matthet, yrsel och en känsla av att vara svimfärdig. Det kan också ge psykiska symptom som 

oro, en känsla av overklighet, bedövning, förvirring, ändrad tidsuppfattning och 

handlingsförlamning (Jande-Waldau & Winarve, 2004). 

  

Vid till exempel en bilolycka är det de fysiska skadorna som syns först och det första 

omhändertagandet fokuserar ofta på att rädda liv. Den viktigaste omvårdnadshandlingen inom 

prehospital vård är att rädda liv men även att kunna arbeta patientcentrerat och inte enbart 

fokusera på den fysiska skadan. Ibland kan oron vara mer besvärande än de fysiska skadorna, 

därför är det viktigt med ett lugnt bemötande samt att ha förståelse och kunna sätta sig in i 

patientens situation (Stenlund, 2009). 

1.2 Omvårdnad på skadeplats 
I kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskor (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor, 2012) står att läsa att ambulanssjuksköterskor ska kunna identifiera 

riskfyllda miljöer, skapa säkra vårdrum och förflytta samt transportera skadade på ett 

patientsäkert sätt. Vidare beskrivs att omhändertagandet av sjuka och/eller skadade patienter 

och deras anhöriga ska vara systematisk, stödjande och genomtänkt samt förebygga lidande 

och utsatthet i plötsligt förändrade livssituationer. Prehospital vård är det omhändertagandet 

som sker utanför sjukhuset och det ska baseras på evidensbaserade medicinska riktlinjer. De 

flesta landsting har dock inte utarbetade mål för vård och behandling på skadeplats 

(Socialstyrelsen, 2015). 

Det grundläggande omhändertagandet på en skadeplats i Sverige utförs enligt konceptet 

PHTLS som står för Prehospital Trauma Life Support. Det är ett triagesystem som 

introducerades i USA på 1980-talet som har senare användas i fler än 50 länder. 

Triagesystemet är ett sätt att prioritera patienter utefter deras skador på skadeplats. Prognosen 

för patienter har visat sig ha blivit bättre när omhändertagandet sker enligt PHTLS-konceptet 

(Blomberg et al., 2013). PHTLS filosofi är att ambulanspersonal ska kunna reflektera kritiskt 

över en situation, fatta snabba beslut, se patientens individuella behov samt kunna starta 

behandling på skadeplats för att optimera chanserna till överlevnad. I PHTLS- konceptet 

används ABCDE- principen (airway, breathing, circulation, disability, exposure/environment) 
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som en metod att bedöma traumapatientens tillstånd (National Association of Emergency 

Medical Technicians (US), Pre-Hospital Trauma Life Support Committee & American 

College of Surgeons Committee on Trauma, 2015).  

1.3 Den prehospitala vårdmiljön 
Miljön på en skadeplats är okontrollerbar förutom vårdutrymmet i ambulansen. Personalen 

måste utföra komplexa vårdhandlingar i ett oförberett vårdrum som inte är anpassade efter 

patientens behov och tillstånd. Ett oförberett vårdrum kan vara patientens hem, på en 

arbetsplats eller i trafiken. Detta skiljer sig mot vårdrummet på ett sjukhus, där all tänkbar 

utrustning finns nära till hands i livshotande situationer. Detta gör att patientsäkerheten är 

extra utmanade inom prehospital vård. Farliga och/eller oväntade situationer, extrema 

temperaturer, extrema väderförhållanden och otillräckligt ljus är utmaningar som kan 

förekomma på en skadeplats när prehospital omvårdnad ska utföras (Wilson et al., 2015). 

 Även situationen i sig kan påverka omvårdnaden, exempelvis genom psykologiska 

upplevelser, antal inblandade, typ av olycka, triagering/prioritering av patienter samt nyfikna 

åskådare (Bremer & Wireklint Sundström, 2014). Vårdgivarna får skapa sitt egna vårdrum. 

De får ta med tänkbar utrustning till skadeplatsen och ställa dem så att de finns nära till hands. 

De bör också tänka på hur de placerar sig intill patienten för att skydda mot omgivningen och 

få vara i fred med patienten (Wirkeklint Sundström, 2005).  

Våldsamma möten inom prehospital vård förekommer. Här är den stora frågan hur 

ambulanspersonalen bibehåller ett patientfokuserat vårdande när mötet är präglat av hot och 

våld. Det finns egentligen inget rätt eller fel, förutom att ambulanspersonalen måste reflektera 

över sin egen säkerhet. Exempelvis om polis behöver anlända till skadeplatsen. Hur 

ambulanspersonalen ska bemöta en våldsam situation är olika. Om en patient är våldsam kan 

det vara till fördel att visa för patienten en egentlig vilja att göra gott och vara hjälpsam. Visa 

ärlig medkänsla, tillmötesgående och erbjuda sina tjänster utan att tvinga. Vara lyhörd till 

patientens önskan och uppmärksamma patientens behov. En ambulanssjuksköterska som är 

stabil och säker utstrålar trygghet och självsäkerhet. En ambulanssjuksköterska som vågar 

kommunicera, lyssna och sitta kvar trots aggressivitet kan bidra till att patienten uppfattar 

ambulanssjuksköterskans intresse för att hjälpa och detta kan trappa ner hot och våld 

(Carlsson, 2009). 
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Enligt Hegge (2013) är människa, miljö, hälsa och omvårdnad är fyra konsensusbegrepp som 

Florence Nightingales omvårdnadsteori vilar på. Nightingale betonar att miljön runt patienten 

spelar stor roll vid ohälsa. Vidare beskriver Hegge (2013) att Nightingale beskriver en god 

vårdmiljö som lugn och utan buller där nedkylning av patienten ska undvikas då det har en 

negativ påverkan på patientens hälsotillstånd. Vårdmiljö kan beskrivas som dimensioner - 

atmosfär, omgivning, medelpunkt, omvärld och förhållande (Bremer & Wireklint Sundström, 

2014). Exempel på detta är när traumapatienten är medelpunkt för sjukvårdande insatser och 

atmosfären bestäms av de förhållanden som uppstår mellan patienten och sjukvårdaren, 

räddningstjänst, polis och sjukhuspersonal. Omgivningen kan utgöras av till exempel en väg 

där en trafikolycka skett, andra skadade och avancerad medicinsk apparatur i ambulans och på 

akutmottagning. Omvärlden kan utgöras av till exempel journalister som rapporterar om 

olyckan (Bremer & Wireklint Sundström, 2014). 

Aléx, Karlsson och Saveman (2013) har undersökt skadade och sjuka patienters upplevelse av 

exponering av kyla vid vård i en ambulans. Likt Nightingale (Hegge, 2013) kom de fram till 

att nedkylning av patienter bör undvikas, både med tanke på upplevelsen av obehag vid 

nedkylning och fysiska resultat av nedkylning, som till exempel skakningar, vilka kan ha en 

negativ effekt på patientens hälsa och välbefinnande (Aléx et al, 2013). 

1.4 Brister inom prehospital akutsjukvård 
Hegge (2013) beskriver att Nightingale betonar vikten av att patienten är i centrum och inte 

dennes sjukdom. En patient som råkat ut för ett trauma kan lätt känna sig rädd, utsatt och 

sårbar i den akuta situationen (Bremer & Wireklint Sundström, 2014). Här är relationen 

mellan ambulanssjuksköterska och patient viktig för patientens upplevelse av omvårdnaden.  

Det har påvisats att det finns en del brister inom ambulanssjukvården i Sverige. 

Riksrevisionens rapport har visat att ett flertal ärenden har anmälts till Socialstyrelsen på 

grund av missnöje med ambulanssjukvården. Det tros bero på att medborgarna har höga 

förväntningar på en snabb och professionell prehospital vårdinsats och därför blir fler 

missnöjda. Av de ärenden som anmäls var det 58 % som rörde ambulanssjukvården. 

Anmälningarna var både Lex Maria- anmälningar och enskilda klagomål från privatpersoner. 
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Det tros att antalet anmälningar kunde ha varit högre, men det finns en “anmälningströtthet” 

hos ambulanspersonalen vilket gör att det finns ett mörkertal av incidenter som aldrig anmäls. 

Riksrevisionen bedömer att statens kunskap om utvecklingen inom ambulanssjukvården är för 

liten för att de kunna vidta nödvändiga åtgärder samt bidra till en effektiv och säker 

ambulanssjukvård. Socialstyrelsen har beskrivit att ambulanssjukvården är ett riskområde 

men samtidigt finns det ingen nationell tillsyn över av ambulanssjukvården. Tillsynen sker 

inte på ett systematiskt sätt och de föreskrifter som finns för ambulanssjukvård används i 

begränsad utsträckning som underlag för tillsyn. Riksrevisionens rekommendationer till 

Socialstyrelsen är att ompröva sina föreskrifter om ambulanssjukvård så att det blir tydligare 

krav på tillgänglighet samt utförande av ambulanssjukvård. Riksrevisionens 

rekommendationer till regeringen är bland annat att följa upp hur socialstyrelsen använder sin 

föreskrift när det kommer till ambulansverksamheten (Riksrevisionen, 2012). 

1.5 Svårigheter inom prehospital akutsjukvård 
Holmberg, Forslund, Wahlberg och Fagerberg (2013) har undersökt patientens upplevelse av 

relationen med ambulanspersonalen. De fann att patienterna upplevde oro, rädsla och en 

känsla av ensamhet och utsatthet innan ambulansen kom till skadeplatsen. När ambulansen 

anlände upplevde patienterna att det blev omhändertagna och en trygghet etablerades. När 

ambulanssjuksköterskorna ställde frågor och verkligen lyssnade på svaret innan de påbörjade 

vården, kände sig patienterna viktiga och respekterade som människor. Alla dessa saker 

gjorde sammantaget att patienterna upplevde att de fick en god omvårdnad. Trots dessa 

positiva upplevelser av prehospital vård uppstår etiska dilemman där medicinska rutiner 

kommer i konflikt med patientens värderingar och välmående. Prehospital vård karaktäriseras 

av korta möten mellan vårdare och patient under mycket varierande förhållanden. Det 

förekommer mycket rutiner med ett medicinskt perspektiv på situationer. Även om empati, 

respekt och medkänsla är centrala begrepp inom prehospital vård kan dessa värden hamna i 

konflikt med de medicinska rutinerna och skapa etiska dilemman. Detta visar hur komplex 

prehospital omvårdnad är, där mötet och relationen med den individuella patienten samt 

medicinska rutiner ska fungera tillsammans friktionsfritt (Holmberg et al., 2013).  

Prehospital vård är den första länken i vårdkedjan. Målet är att skapa bästa möjliga 

förutsättning för att förbereda patienten och upprätthålla stabilt tillstånd inför nästa del i 
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vårdkedjan. Ambulanssjuksköterskor ska vara förberedda på oväntade situationer. Det uppstår 

nästan alltid något som sjuksköterskorna inte kan förbereda sig på. Patienter ska också kunna 

förvänta sig en god och säker omvårdnad (Forslund, 2007). 

1.6 Problemformulering 
Prehospital vård innebär många utmaningar som inte uppkommer inom slutenvård på sjukhus. 

Vårdrummet på skadeplats är inte lika välstuderat som det fysiska vårdrummet på sjukhus 

(Bremer & Wireklint Sundström, 2014). Mer studier om vårdrum på skadeplats och 

prehospital omvårdnad kan belysa skillnader mellan prehospitala vårdrum och vårdrum på 

sjukhus. Genom att ta reda på hur ambulanssjuksköterskor uppfattar sitt arbete i prehospital 

akutsjukvård kan en bild skapas på hur omvårdnad och patientsäkerhet påverkas av den 

prehospitala vårdsituationen. Detta kan öka kunskapen om hur god omvårdnad på skadeplats 

kan bedrivas på ett patientsäkert sätt samt även belysa eventuella brister i omvårdnad och 

patientsäkerhet.   

1.7 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelse av prehospital 

vårdmiljö samt vilka faktorer som påverkar omvårdnaden och patientsäkerhet på 

skadeplats.                                              

2 METOD 
2.1 Design 
Deskriptiv kvalitativ (Patel & Davidson, 2003). 

2.2 Urval 
För denna studie gjordes ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att författarna intervjuade de 

personer som fanns tillgängliga just när författarna var på plats (Trost, 2005). Informanterna 

på en ambulansstation i Mellansverige kontaktades på ett dagligt möte. Inklusionskriterierna 

var att de skulle arbeta som ambulanssjuksköterskor i Mellansverige, samt ha erfarenhet av att 

arbeta med omvårdnad på skadeplats. Exklusionskriterier var att inte ha erfarenhet av arbete 

med omvårdnad på skadeplats. Bedömningen var att ungefär 6-8 intervjuer behövdes för att 

uppnå mättnad. 
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2.3 Tillvägagångssätt 
Verksamhetschefen för ambulansstationen kontaktades genom mail för att ge godkännande 

om att genomföra studien. I mailet bifogades ansökan om godkännande, projektplan samt 

informationsbrev. Verksamhetschefen godkände att studien fick genomföras och den ansågs 

vara en del i den kvalitetsutveckling som bedrivs inom kliniken. Verksamhetschefen bedömde 

att studien inte behövde granskas av Regional etikprövningsnämnd (se bilaga 1).  

Genom verksamhetschefen fick författarna kontaktuppgifter till stationschefen på aktuell 

ambulansstation och en rekommendation att ta kontakt med denne för att koordinera 

kontakterna med ambulanssjuksköterskorna. Även stationschefen kontaktades genom mail 

och denne gav som förslag att författarna skulle delta i morgonmötet kl. 8.00 på 

ambulansstationen varje förmiddag i en vecka, för att nå ut till en så stor del av 

personalgruppen som möjligt.  

Författarna deltog således på morgonmötet på ambulansstationen kl. 8.00. På mötet 

informerades ambulanssjuksköterskorna om studien och informationsbrev delades ut till 

samtliga (se bilaga 2). Författarna hade fått tillgång till ett rum på ambulansstationen och bad 

de som var intresserade att komma förbi det rummet när det passade för dem under 

förmiddagen.  

Inför varje intervju informerade författarna att alla som blev intervjuade skulle avidentifieras 

och att allt material skulle hanteras konfidentiellt. Vidare gavs information om att intervjuerna 

skulle spelas in för att sedan transkriberas och att materialet skulle förstöras när studien var 

slutförd. Varje informant fick ett informationsbrev att behålla, för att ha tillgång till 

författarnas kontaktuppgifter.  

Första dagen fanns fyra informanter tillgängliga för intervju. Den första intervjun skedde 

direkt efter morgonmötet och de andra tre utfördes under förmiddagen den första dagen 

författarna var på plats. Andra dagen fanns två informanter tillgängliga och även här utfördes 

intervjuerna på förmiddagen. Intervjuerna tog mellan 10 och 50 minuter att genomföra. Alla 

intervjuer spelades in på två mobiltelefoner, för att ha en inspelning i reserv.  
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2.4 Datainsamlingsmetod 
För att samla in data till studien användes en semi-strukturerad intervjuguide (se bilaga 2), 

vilket innebär att författarna använde öppna frågor som gav informanten stort utrymme att 

svara inom (Patel & Davidson, 2003). Det huvudsakliga innehållet i frågorna berör hur 

ambulanssjuksköterskorna upplever omvårdnaden och patientsäkerheten på skadeplats. 

Frågorna som utformats användes för att få struktur på intervjun men kompletteras i vissa fall 

med följdfrågor under intervjuerna för att få fram ytterligare information. Alla intervjuer 

spelades in för att sedan kunna transkriberas och användas i analysen. Inspelning skedde även 

för att författarna skulle kunna gå tillbaka och lyssna igenom intervjuerna i efterhand för att få 

en djupare förståelse för innehållet. Intervjuerna beräknades ta 30-45 minuter i anspråk. 

2.5 Bearbetning och analys 
Bearbetning och analys av insamlat material från intervjuerna bearbetades och analyserades 

genom manifest kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004; Graneheim & 

Lundman, 2009). För exempel på kvalitativ innehållsanalys, se tabell 1. 

Den kvalitativa innehållsanalysen innebär att meningsbärande enheter, det vill säga 

textstycken som hör ihop genom sammanhang eller innehåll, används som grund för analysen. 

Dessa enheter kondenseras genom att de kortas av utan att centralt innehåll tas bort innan de 

kodas. Kodning innebär att meningsenheten får en etikett som kort beskriver innehållet. 

Slutligen sorteras koderna in i kategorier och teman. Alla kategorier innehåller ett antal koder 

med liknande innehåll (Graneheim & Lundman, 2009). 

 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet

Kod Subkategori Kategori

Att vanliga bilister inte respekterar våra 

avspärrningar är ett hot mot både 

patientsäkerheten o vårdmiljön o… ja 

allt…

Att vanliga bilister inte 

respekterar våra 

avspärrningar är ett hot 

mot både patientsäkerhet 

och vårdmiljö.

Brist på 
respekt 

mot 
avspärrni
ngar

Säkerhet på 
skadeplats

Faktorer som 
påverkar 

omvårdnad och 
patientsäkerhet
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2.6 Forskningsetiska överväganden 
För att informanter ska kunna ge ett informerat medgivande till deltagande i studien måste de 

ha all information som krävs för att kunna ta ett beslut och medgivandet att delta ger tillstånd 

att använda uppgifterna för det syfte som har uppgetts av författarna och ingenting annat. 

Informanter ska också vara medvetna om sin rätt att när som helst avbryta deltagandet och att 

deltagande är frivilligt (Olsson & Sörensen, 2008). För att möta dessa krav informerades 

informanterna både muntligt och skriftligt om studiens syfte, författarnas kontaktuppgifter 

och information om frivilligt deltagande. De informerades också om att personuppgifter och 

material kommer hanteras enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och att de kommer 

avidentifieras i studien.  

Ett godkännande inhämtades från verksamhetschefen innan datainsamlingen påbörjades (se 

bilaga 1). Författarna hittade inga etiska hinder för att genomföra studien. Då 

tillvägagångssättet överensstämmer med personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och 

Helsingforsdeklarationen (2013) anses de etiska principerna för forskning som innefattar 

människor vara uppfyllda. Studien kommer inte att granskas eller godkännas av regional 

etikprövningsnämnd eftersom detta är en kandidatuppsats (Centrala etiksprövningsnämnden, 

2013).  

3 RESULTAT 
Efter en kvalitativ innehållsanalys sorterades underkategorierna in i tre teman: upplevelse av 

vårdmiljö, faktorer som påverkar omvårdnad och patientsäkerhet samt att skapa en bättre 

vårdsituation. Dessa teman kom från frågeområdena som användes under intervjuerna (se 

tabell 2).  
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Tabell 2. Presentation av subkategorier och teman 

3.1 Upplevelse av vårdmiljö 
Under intervjuerna med ambulanssjuksköterskorna framträdde gemensamma tankar om vad 

vårdmiljö är. Innebörden av vårdmiljön beskrevs av ambulanssjuksköterskorna som platsen 

för mötet med patienten till ankomst till sjukhuset. För dessa ambulanssjuksköterskor 

upplevdes vårdmiljön som den plats där olyckan skedde och den skiljer sig från den vårdmiljö 

som finns på sjukhus. Vårdandet börjar redan där på skadeplatsen så därav blir 

skadeplatsen vårdmiljön. För ambulanssjuksköterskorna kan vårdandet ske i gräset, i en bil, i 

någons hem eller i ambulansen. Vårdmiljön i ambulansen upplevdes ibland vara bättre på 

grund av tillgång till utrustning och möjliggör att utföra undersökningar samt åtgärder som 

behövs.  

“Vårdmiljön...ja det är där jag vårdar patienten just då… om det är i gräset 

eller i skogen eller i ett bilvrak, i hytten eller i en sjukhussäng…”(Informant 4) 

Subkategorier  Teman

Vårdmiljöns innebörd    
        Upplevelser av vårdmiljöVårdmiljö

Väderförhållanden

        Faktorer som påverkar omvårdnad och  
        patientsäkerhet

Hotad patientsäkerhet

Annan omvårdnad

Stress och säkerhet på skadeplats

Åskådare, medtrafikanter och anhöriga

Patientfokus och bemötande

           Skapa bättre vårdsituation

Bedömning av omvårdnadsbehov och 
riskbedömning

Byte av plats för vårdandet

Avidentifiera patienten
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3.2 Faktorer som påverkar omvårdnaden och patientsäkerheten 
Under intervjuerna framkom det att väderförhållanden var faktorer som enligt 

ambulanssjuksköterskorna påverkade omvårdnad och patientsäkerhet. Kyla och risk för 

hypotermi lyfts fram i intervjuerna och beskrevs som ett problem där omvårdnadsåtgärder 

krävs, till exempel att ge patienten filtar och ta in dem i ambulansen för att kunna kontrollera 

omgivningens temperatur och därmed undvika nedkylning. Ambulanssjuksköterskorna 

upplevde att de hade små möjligheter att påverka omvårdnaden i olika väderförhållanden 

förutom genom att byta plats för vårdandet och försöka förhindra nedkylning av patienten. 

Mörker, regn och halka nämndes också som andra faktorer som påverkar omvårdnaden och 

patientsäkerhet.  

“...det största hotet är väderleken och kylan… alltså om det är kallt, men även en varm 

sommarkväll så om patienten ligger ute väldigt länge så blir den nedkyld, vilket leder till att 

den blir hypoterm.. så att det… omvårdnaden av patienten det är… ja se till att den 

håller...behåller kroppstemperaturen.” (Informant 1) 

Omgivningen på skadeplatsen upplevdes också som en faktor som kan vara utmanande. Den 

beskrevs som stökigare och mer utmanande än på sjukhus. Om patienten ligger illa till, till 

exempel i ett dike eller fastklämda i bilar, kan det innebära att omvårdnaden inte blev optimal 

på grund av platsbrist för ambulanssjuksköterskorna eller att området är svårtillgängligt. 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att byte av plats för vårdandet kan underlätta 

omvårdnaden och för att skapa en patientsäker situation. Ambulanssjuksköterskorna berättade 

att de ibland måste prioritera att flytta patienten, till exempel vid en bilbrand, trots att detta 

riskerar att förvärra de skador som patienten har. Detta beskrevs som mycket problematisk 

eftersom de strävar efter att inte förvärra några skador som har tillkommit under olyckan.  

Vad som beskrevs som ett av de största hoten mot patientsäkerheten är medtrafikanter, 

åskådare och även ibland anhöriga. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att medtrafikanter 

ibland inte respekterar avspärrningarna runt skadeplatsen och därmed riskerar att förvärra 

olycksplatsen vilket leder till ökat hot mot de skadade.  Ambulanssjuksköterskorna upplevde 

att åskådare kan bli ett stort hot mot patientsäkerheten. Personer som fotograferar och filmar 

skadeplatsen, onyktra människor, våldsamma människor och personer som rycker och sliter i 

personalen är faktorer som påverkar omvårdnaden samt patientsäkerheten. 

!11



Ambulanssjuksköterskorna upplevde att om patientsäkerheten hotas är det viktigt att rikta 

insatser för att säkra upp skadeplatsen. De betonade vikten av att isolera platsen mot 

medtrafikanter samt åskådare. Ett exempel på hur de isolerar skadeplatsen kan vara hur de 

placerar ambulansbilarna. De placerar bilarna på ett sätt som förhindrar andra trafikanter att 

köra in i skadeplatsen.   

“Att vanliga bilister som inte respekterar våra avstängningar är ett hot mot både 

patientsäkerheten o vårdmiljön.. ja...allt” (informant 1) 

Andra faktorer som ambulanssjuksköterskorna upplevde kunde hota patientsäkerheten är 

många inblandade, resurserna inte räcker till, fel bedömningar på skadeplatsen, dålig 

kommunikation, inte få en överblick av olycksplatsen samt att personalen skulle jobba för 

snabbt och forcerat. Anhöriga upplevdes vara både som fördel och nackdel i omvårdnaden av 

en patient på skadeplats. Fördelen med anhöriga i ambulansen är att patienten kan känna sig 

trygg. Nackdelen som ambulanssjuksköterskorna upplevde är att anhöriga kan prata för 

patienten. De försökte sträva efter att vara ensamma med patienten för att få en uppfattning av 

patientens upplevelse.  

“....frågar man patienten så är det två stycken bredvid som svarar /.../ 

man försöker ändå liksom när man kör in patienten så är man själv med 

patienten där bak, det är sällan anhöriga sitter med där bak om det inte 

är barn då satt säga. så får man bättre dialog…” (Informant 5) 

3.3 Att skapa en bättre vårdsituation 
Under intervjuerna framkom att ambulanssjuksköterskorna var medvetna om vårdsituationens 

utmaningar på skadeplats och använde olika strategier för att förbättra vårdsituationen. Som 

exempel nämndes att de tog av patienterna kalla och blöta kläder och ersatte med filtar för att 

hålla dem varma, samt att de försökte ta in patienterna i ambulansen så snart det var möjligt 

för att undvika ytterligare exponering för kyla. Ett återkommande tankesätt var att patienten 

skulle hållas torr och varm och att det var ett av målen med omvårdnaden. 
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Ambulanssjuksköterskorna uppgav att de kunde påverka och förbättra vårdsituationen runt 

patienten genom att byta plats för vårdandet och därmed minska omgivningens negativa 

påverkan på omvårdnad och patientsäkerheten. Det främsta verktyget för detta var att de tog 

in patienterna i ambulansen där de kunde kontrollera omgivningen och vårdsituationen i större 

utsträckning. Kyla, yttre hot, stökiga och ohygieniska omgivningar var exempel på faktorer 

som kunde göra att ambulanssjuksköterskorna valde att byta plats för vårdandet och ta ut 

patienten till ambulansen för att utföra omvårdnaden där. En faktor som också togs upp som 

anledning till byte av plats för vårdandet var att patientens eller ambulanssjuksköterskornas 

säkerhet upplevdes som hotad och att omvårdnaden kunde utföras på ett säkrare sätt i 

ambulansen.  

Avgörande för ambulanssjuksköterskornas val att byta plats för vårdandet, var deras 

uppfattning om situationen och deras uppfattning om huruvida de kunde upptäcka risker eller 

faktorer som påverkade patienten negativt i den situation denne befann sig i. Att då byta plats 

för vårdandet till ambulansens vårdutrymme skapade möjlighet för ambulanssjuksköterskan 

att skärma av patienten mot allmänheten och avidentifiera densamme. Ett annat sätt att 

avidentifiera patienten på skadeplats var att plocka bort registreringsskyltar från bilar vid 

bilolyckor.  

Att förbättra vårdsituationen genom ett lugnt och förtroendeingivande bemötande beskrevs av 

samtliga intervjuade ambulanssjuksköterskor. Förmågan att skapa kontakt med patienten och 

invagga trygghet togs upp som viktiga aspekter. Ett lugnt bemötande där 

ambulanssjuksköterskan visade att hen sett patienten och gör sig synlig på skadeplatsen 

beskrevs som förutsättningar för att kunna skapa en bra vårdsituation. Att 

ambulanssjuksköterskan har en förmåga att ta in patientens hela vårdbehov, både fysiskt och 

psykosocialt, nämns också som avgörande för att kunna skapa en god vårdsituation.  

“...och då försöka komma med ett lugnt eget bemötande där man tar ner stressnivån och visar 

att jag är inte uppstressad över det här utan det här löser vi liksom, det skapar en lugn och 

bra förutsättning för god omvårdnad.” (Informant 6) 
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4 DISKUSSION  
Under intervjuerna med ambulanssjuksköterskorna framkom att många faktorer kunde 

påverka omvårdnaden och patientsäkerheten på skadeplats. Faktorer som togs upp var 

väderförhållanden, miljön runt patienten, om patienten befann sig på ett svårtillgängligt ställe, 

stökiga miljöer, hot mot både patient och ambulanssjuksköterskorna i form av trafik och andra 

människor på platsen, anhöriga som lade sig i omvårdnaden och ambulanssjuksköterskans 

möjligheter att förbättra vårdmiljön med de verktyg de har tillgång till. Efter analysen kunde 

materialet delas in i tre teman: upplevelse av vårdmiljö, faktorer som påverkar omvårdnad och 

patientsäkerhet och att skapa en bättre vårdsituation. 

4.1 Resultatdiskussion 
I likhet med kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskor (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor, 2012) beskriver de intervjuade ambulanssjuksköterskorna vikten av 

att kunna läsa av skadeplatsen för att upptäcka hot mot deras och därmed patientens säkerhet. 

Vidare beskriver de vikten av att kunna skapa ett säkert vårdrum där omvårdnad av patienten 

kan ske utan risk samt att de måste kunna förflytta patienten på ett säkert sätt vid behov. 

Liksom Bremer och Wirkeklint Sundström (2005) beskriver ambulanssjuksköterskorna att 

situationen i sig kan påverka omvårdnaden och patientsäkerheten. Exempel som tas upp i 

intervjuerna är stökiga miljöer där det är svårt att skaffa sig en överblick av vårdbehovet hos 

de inblandade och där det också är svårt att se till att platsen är säker för alla som befinner sig 

på området.  

I kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterska (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor, 2012) beskrivs även att en ambulanssjuksköterska ska kunna 

omhänderta om sjuka/skadade patienter samt anhöriga på ett systematisk, stödjande och 

genomtänkt och genomtänkt sätt. Ett etiskt dilemma som ambulanssjuksköterskorna beskriver 

i intervjuerna är att anhöriga kan ibland påverka omvårdnaden av den skadade patienten på ett 

negativt sätt. Anhöriga kan tala för patienten, vilket blir problematiskt eftersom 

ambulanssjuksköterskorna strävar efter att få patienten att beskriva sin situation. Hur ska 

ambulanssjuksköterskorna kunna inkludera och stödja anhöriga i vårdandet blir en etisk fråga 

i detta fall eftersom anhöriga ibland kan förbättra omvårdnaden men också försämra den.  
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Under intervjuerna tas hot och hotfulla miljöer upp som faktorer som kan påverka omvårdnad 

och patientsäkerhet på skadeplats. I likhet med hur Carlsson (2009) beskriver hur 

ambulanssjuksköterskor kan påverka en hotfull stämning beskriver informanterna hur ett 

lugnt bemötande kan förbättra vårdsituationen och utgöra en grund för en god vårdsituation. 

Även förmågan att visa patienterna att ambulanssjuksköterskan ser dessa trots att hen inte har 

möjlighet att hjälpa just dem först, beskrivs också i intervjuerna som ett sätt att förbättra 

vårdsituationen.  

Enligt Hegge (2013) beskriver Florence Nightingle en god vårdmiljö som lugn, vilket också 

ambulanssjuksköterskorna beskriver i intervjuerna. Nightingale betonar även vikten av att 

undvika nedkylning av patienterna, vilket återkommer tydligt under intervjuerna med 

ambulanssjuksköterskorna som beskriver att många omvårdnadsåtgärder vidtas för att 

undvika hypotermi både på skadeplats och under vård i ambulansen. Enligt Hegge (2013) 

beskriver Nightingale att en sjuksköterska ska försöka skapa en lugn vårdmiljö utan buller 

och annat oljud, men detta kan bli problematisk på en skadeplats. Det bästa sättet att skapa en 

lugn vårdmiljö är att byta plats för vårdandet, exempelvis förflytta patienten in i ambulansen. 

Aléx, Karlsson och Saveman (2013) fann i sin undersökning att nedkylning av patienter bör 

undvikas då det både orsakar obehag hos patienterna och även påverkar patienterna fysiskt. 

Ambulanssjuksköterskorna lyfte fram båda dessa delar under intervjuerna och betonade att 

patientens upplevelse av kyla var lika viktig som de fysiska aspekterna av kylan.  

Bremer och Wireklint Sundström (2014) beskriver att en patient som varit med om en olycka 

kan känna sig rädd och sårbar i situationen och att relationen mellan patient och 

ambulanssjuksköterskan här är viktig för patientens välbefinnande. I likhet med detta 

beskriver ambulanssjuksköterskorna vikten av att uppfatta både det fysiska och det 

psykosociala vårdbehovet hos patienten på skadeplats och att inge ett lugn, både för att skapa 

en bättre relation till patienten men också för att förbättra vårdsituationen.  

Holmberg et al (2013) beskriver hur komplex prehospital omvårdnad är, där medicinska 

riktlinjer ibland hamnar i konflikt med centrala begrepp som medkänsla, empati och respekt. 

Detta kan skapa ett etiskt dilemma, där ambulanssjuksköterskornas medicinska prioritering 
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kan bidra till att patientens psykosociala omvårdnadsbehov prioriteras bort trots att det ibland 

är sv större vikt för patienten. Även detta tar ambulanssjuksköterskorna upp i intervjuerna, då 

de berättar att omvårdnaden ibland kommer i andra hand eftersom patienten befinner sig i en 

så pass hotfull miljö där dennes liv riskeras om hen inte flyttas innan vården påbörjas. Under 

intervjuerna framkommer även exempel där ambulanssjuksköterskorna känt sig tvingade att 

fatta beslut som riskerar att förvärra skador hos patienten för att kunna garantera dennes och 

deras egen säkerhet. Ett exempel som gavs på detta är att patienten snabbt måste tas ur en 

brinnande bil och tiden inte finns att informera patienten eller undersöka patienten närmare 

efter skador innan denne flyttas ur bilen.  

Alla ambulanssjuksköterskor uttryckte att varje situation och varje patient är unik och att det 

viktigaste är att vara lyhörd inför patienten och dennes behov. De betonar att insatser som 

räddar liv alltid går först och beskriver att det ibland är svårt att skaffa sig en uppfattning om 

vårdbehovet hos patienter på skadeplats, men de är också medvetna om psykosociala behov 

och har ett patientcentrerat synsätt. Likt Stenlund (2009) lyfter de fram förmågan att ha 

förståelse för patientens situation och kunna förmedla ett lugn som viktiga egenskaper för att 

patienten ska känna sig väl omhändertagen. Ambulanssjuksköterskorna uttryckte en vilja att 

fortsätta utvecklas genom möten med olika patienter för att kunna ge varje patient god 

omvårdnad med ett professionellt bemötande.  

Riksrevisionens rapport (2012) visar att flera ärenden har anmälts till Socialstyrelsen där 

patienter har upplevt ett missnöje med ambulanssjukvården. Under intervjuerna med 

ambulanssjuksköterskorna framkom att omvårdnaden ibland inte blir optimal då rådande 

omständigheter på platsen försvårar arbetet. Detta skulle tillsammans med medborgarnas höga 

krav på ambulansverksamheten kunna bidra till upplevelsen av missnöje bland patienter.  

4.2 Metoddiskussion  
4.2.1 Design 
Att utföra intervjuer är ett bra sätt att utforska upplevelser och erfarenheter från 

vårdsituationer. Resultatet av intervjustudier är inte överförbart, trots noggrann beskrivning av 

urval, datainsamling, tillvägagångssätt och analys, då studien undersökt personliga 

erfarenheter och upplevelser (Graneheim & Lundman, 2009). En enkätstudie med frågor 
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utformade för att i största möjliga mån få med informanternas upplevelser hade kunnat 

användas i stället för intervjuer för att få ett mer överförbart resultat, men risken är att 

information hade missats och att det hade gett mindre förståelse för informanternas upplevelse 

av omvårdnad på skadeplats, varför denna metod valdes bort. Innehållet i kategorier och 

teman skulle kunna utgöra grund till att skapa ett frågeformulär om ämne (Patel & Davidson, 

2003). Då det fanns begränsat med tidigare forskning inom området bedömdes en 

litteraturstudie inte vara lämplig som metod i detta fall. 

4.2.2 Urval 
Inklusionskriterierna för undersökningen var relativt breda och de enda som exkluderades 

under perioden för intervjuerna var de som inte arbetade som ambulanssjuksköterskor. 

Inklusionskriterierna hade kunnat vara snävare, men trots en stor spridning i antal arbetade år 

och tilläggsutbildningar gav informanterna i det stora hela liknande svar på liknande 

upplevelser. 

Ett bekvämlighetsurval gjordes genom att intervjuerna skedde med de personer som fanns 

tillgängliga när författarna var på plats. Ett alternativ hade varit att göra ett snöbollsurval, då 

kontakt tas med en person på ambulansstationen som rekommenderar en annan person att 

intervjua och så vidare. Detta hade kanske utmynnat i andra informanter men risken finns att 

spridningen av erfarenheter och utbildningar inte hade blivit lika stor som vid det utförda 

bekvämlighetsurvalet. Att ambulanssjuksköterskornas upplevelser till stor del stämde överens 

kan tyda på att innehållet i de insamlade intervjuerna uppnått mättnad, det vill säga att fler 

intervjuer inte nödvändigtvis bidragit till fler beskrivning av upplevelser (Patel & Davidson, 

2003). 

4.2.3 Datainsamlingsmetod 
Under intervjuerna användes en semi-strukturerad intervjuguide för som grund för intervjun 

(Trost, 2005). Under analysen av intervjuerna upptäcktes att flera av frågorna som ställdes 

inte svarade mot syftet och således inte togs med i analysen. Dessa frågor kunde ha uteslutits 

från början. Författarna upptäckte även att vissa frågor inte gav de svar som hade förväntats 

och att ytterligare frågor kunde ha ställts för att få fram ytterligare information, vilket 

upptäcktes vid analysen. Ytterligare några frågor krävde förtydliganden under intervjuerna 
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och dessa frågor kunde ha gjorts tydligare från början. Om författarna hade transkriberat 

materialet direkt efter intervjuerna hade dessa problemområden kunnat upptäckas på en gång 

och intervjuguiden hade kunnat justeras för att bättre svara mot syftet. Att intervjuerna 

spelades in på två mobiltelefoner kom till användning då en av mobilerna slutade ta upp ljud 

under en kort stund under en intervju. Intervjun kunde ändå transkriberas i sin helhet då den 

andra mobilen funderade under hela intervjun. Inspelningarna av intervjuerna gjorde att 

författarna kunde lyssna på den upprepade gånger innan transkribering vilket gjorde att 

transkriberingen underlättades och författarna fick en djupare förståelse för innehållet i 

intervjuerna.  

4.2.4 Tillvägagångssätt 
Författarna valde att följa rekommendationen från gruppchefen och deltog på morgonmötet 

två vardagar i rad, där alla som deltog på mötet informerades och de som var intresserade tog 

kontakt med författarna.  

Detta tillvägagångssätt gjorde att författarna nådde ut till en bred massa och att arbetsschemat 

avgjorde vilka som var på plats under de dagar som författarna var där. Att de som var 

intresserade tog kontakt med författarna gjorde att författarna inte hade någon kontroll över 

vilka som deltog i studien, förutom att de uppfyllde inklusionskriterierna. Detta gjorde att 

författarna inte kunde välja ut vilka de skulle prata med, vilket kan ha bidragit till en större 

spridning av erfarenhet och vidareutbildningar hos de informanter som deltog. Om författarna 

hade valt ut informanter skulle denna bredd kunna uteblivit.  

Författarna stannade kvar i det utvalda rummet under hela förmiddagen vilket gjorde att 

informanterna kunde kontakta dem när de hade möjlighet och inte kände sig stressade att 

intervjun måste ske en viss tid. Detta kan bidra till att fler informanter valde att delta i studien.  

4.2.5 Bearbetning och analys 
Analysen utfördes av båda författarna tillsammans för att bådas perspektiv skulle vara med i 

analysen och för att inga aspekter skulle missas. Det kunde varit mer tidseffektivt att dela upp 

analysen men då risken finns att fenomen skulle förbises med denna metod valde författarna 

att utföra alla steg i analysen tillsammans. Kodningar och kategorier har diskuterats 
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gemensamt vilket gör att tillförlitligheten ökar. Att båda författare deltagit tillsammans vid 

alla intervjuer och utfört analysen tillsammans samt att fortlöpande diskussioner har förts om 

innehållet och analysen gör att studiens tillförlitlighet är hög (Graneheim & Lundman, 2009). 

Citaten lästes igenom upprepade gånger för att se att de svarade mot syftet. Efter hand kunde 

vissa citat tas bort då författarna upptäckte att de inte innehöll väsentlig information. Vissa 

citat kunde också kortas av för att få fram det viktiga och utesluta förvirrade information som 

inte tillförde citatet någonting (Graneheim & Lundman, 2009).  

Resultatets giltighet skulle kunna förbättras om analysen, kategorier och underkategorier 

granskats av en expert innan resultatet skrevs, för att undersöka om analysen av citaten och 

kategoriseringen är representativ (Graneheim & Lundman, 2009). Trots detta bedöms studiens 

giltighet som hög då analysen genomförts av båda författarna tillsammans för att få en 

objektiv tolkning av innehållet, att citat presenteras som underlag för bedömning av giltighet 

och att urval och tillvägagångssätt är grundligt beskrivet.  

Författarna innehar en viss förförståelse inom ämnet då de båda studerar vid 

sjuksköterskeprogrammet och är insatta i grundläggande omvårdnad. Båda har också ett 

intresse av prehospital omvårdnad och har självständigt sökt ytterligare kunskap inom 

området innan denna studie utfördes, vilket kan påverka förförståelsen (Graneheim & 

Lundman, 2009). Författarnas förförståelse kan göra att informanterna inte utvecklar det som 

sägs tillräckligt mycket, eftersom både författarna och informanterna tar vissa saker för givet. 

Det kan också påverka genom att informanterna inte berättar allt om ämnet, då de räknar med 

att författarna har kunskap genom sin utbildning (Paulsson, 2009).  

4.2.6 Forskningsetiska överväganden 
Fördelen med en kvalitativ metod är att informanter berättar personliga upplevelser. Ibland 

upplevs vissa uppgifter som för personliga, att informanten i efterhand vill inte att författarna 

ska publicera vissa delar av intervjun. Även fast författarna kan uppleva detta som värdefull 

information är det viktigt att respektera informantens önskan om att inte publicera dessa delar 

och därför är det viktigt att informanterna inte kan identifieras i studien. Med anledning av 

detta gavs ett informationsbrev ifall en informant i efterhand vill att författarna ta bort vissa 

delar av studien eller inte längre vill delta i studien.  
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4.3 Slutsats 
Denna studie har visat att det finns ett flertal faktorer som påverkar omvårdnaden och 

patientsäkerheten på skadeplats. Mer forskning inom området behövs för att belysa problemet 

ytterligare samt att undersöka om strategier kan utvecklas för att förbättra omhändertagandet 

och patientsäkerheten på skadeplats i utmanande väderförhållanden. 
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BILAGA 1 Tillstånd att genomföra studie  
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BILAGA 2 Informationsbrev 

!  

Omvårdnad och patientsäkerhet på skadeplats 

- en kvalitativ intervjustudie från ambulanssjuksköterskornas perspektiv 

Vi heter Emmy Karlsson och Sara Karlsson och vi studerar sista terminen på 

sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet.  
Syftet med vår kandidatuppsats som skrivs under våren 2016 är att undersöka 

ambulanssjuksköterskors åsikter om hur omvårdnaden och patientsäkerheten på 

skadeplats påverkas av den prehospitala vårdmiljön. Vårdmiljön vid en skadeplats 

kan vara varierande och få undersökningar har gjorts om samspelet mellan 

prehospital vårdmiljö och omvårdnad. 

Härmed tillfrågas Du om Du vill delta i vår kandidatuppsats. Intervjuerna kommer 

ske enskilt i ett rum i nära anslutning till ditt arbete eller annan plats som är 

bekvämt för dig. Intervjuerna kommer ta 30-45 minuter i anspråk och kommer ske 

via ljudupptagning. Inspelat och utskrivet material kommer enbart författarna och 

deras handledare ha tillgång till och dessa kommer förvaras på ett låst ställe. Allt 

material från intervjuerna kommer hanteras konfidentiellt och ljudupptagningar 

och utskrifter kommer förstöras när arbetet blivit godkänt. Intervjuerna kommer 

presenteras anonymt i uppsatsen. Tillstånd för studien har hämtats från 

verksamhetschefen. 

Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan när som helst välja att avbryta 

Ditt deltagande. 

Vid frågor kan du kontakta oss via e-post eller telefon! 

Emmy Karlsson    mob: 076-59 52 266      E-post: emmy.carlsson94@hotmail.com 

Sara Karlsson      mob: 076-20 93 699       E-post: sara.eiwo.sk@gmail.com  

Handledare Ann Lögde                                E-post: ann.logde@pubcare.uu.se 
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BILAGA 3 Intervjuguide 

Intervjuguide 
•       Omvårdnad på skadeplats 

Hur upplever du generellt omvårdnadssituationen på skadeplats? 
Kan du tänka dig några faktorer som kan påverka omvårdnaden? Både positivt och negativt. 
Situationen? Antal drabbade? Osv. 
I vilka situationer känner du dig stressad/hotad/osäker/har inte kontroll på situationen och 
hur påverkas omvårdnaden av patienten då? 
Hur väl stämmer din utbildning/teoretiska kunskap överens med det du utsätts för i arbetet 
med traumapatienter? 
Finns kunskapsluckor? 
Hur uppfattar du att du kan påverka omvårdnaden på skadeplats? 

•    Trauma 
Vad tycker du är den största utmaningen vid omvårdnad på skadeplats? 
(Teknisk utmaning, psykiskt, fysiskt, säkerhetsmässigt…) 
Vad gör att omvårdnaden på skadeplats blir bra? 
Kan du ge exempel på en situation där du upplevde att patienten gav uttryck för att 
omvårdnaden var god? 
Kan du ge exempel på en situation där Du eller patienten upplevde omvårdnaden som god? 
Vad gör att omvårdnad på skadeplats blir bristfällig? 
Kan du ge exempel på en situation där Du upplevde omvårdnaden som bristfällig? 
Kan du ge exempel på en situation där du upplevde att patienten gav uttryck för att 
omvårdnaden var bristfällig? 

•       Patientsäkerhet på skadeplats 
Hur upplever du patientsäkerheten på skadeplats generellt? 
Har du något exempel på när patientsäkerheten hotats/fallerat? 
Hur medveten är du om patientsäkerhet på skadeplatsen? 
Hur uppfattar du att din egen upplevelse av arbetet på skadeplatsen påverkar 
patientsäkerheten? 
Hur kan du påverka patientsäkerheten? 
Positivt - varför? 
Negativt - Varför? Kan det förbättras? 

•       Vårdmiljö 
Vad innebär vårdmiljö för dig? 
Har du något exempel på en vårdmiljö du tycker är svår/utmanade/omöjlig? 
Vad gör du då? 
Hur medveten är du om vårdmiljö på skadeplats? 

•       Omgivningens påverkan på patientsäkerhet 
Finns det faktorer du inte kan kontrollera som påverkar patientsäkerheten? 
Väder, vind, resursbrist mm.
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