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Abstract 
Svensson, Anders (2019). Räddningsaktörers tidiga närvaro vid akuta situationer på svensk 
landsbygd (Early presence of first responders in emergency situations in rural areas in Sweden), 
Linnaeus University Dissertations No 349/2019, ISBN: 978-91-88898-53-1 (tryckt), 
978-91-88898-54-8 (pdf). Written in Swedish. 

Aim: The overall aim was to describe the first responders´ (FRs) experiences of 
arriving early at emergency situations in rural areas in Sweden and the characteristic 
features of the assignments they encounter. The four studies aimed to: describe 
critical incidents in which ambulance nurses experience worry in their professional 
life and the actions they take in order to prevent and cope with it (I), explore and 
describe experiences of the First Incident Person (FIP) assignment within an Fire 
Department (FD) (II), describe experiences of the While Waiting for the 
Ambulance (WWFA) assignment, as experienced by home healthcare nurses (III) 
and map out and describe WWFA assignments focusing on frequency, event time, 
CardioPulmonary Resuscitation (CPR) and survival >30 days after performed CPR 
(IV). 
Methods: The four studies in this thesis had both descriptive and explorative 
designs. They were analysed with qualitative and quantitative analysis methods.   
Results: By dispatching FRs in rural areas an early presence at the scene of an 
accident or emergency situation can be secured, which prevent full scenarios to 
happen and increase the possibility to save lives. However, FRs are worried about 
specific emergency situations as well as situations related to their work environment. 
Leaving ongoing work tasks cause ethical dilemmas and inner emotional worries 
why support before, during and after an FR assignment is sought for.   
Conclusions: Generating effective interprofessional collaboration during FR 
assignment requires that the FRs work conditions are adopted to the assignment 
requirements for immediate response. The feeling of security disappears when the 
FRs are excluded from the group affiliation and the need to feel support in new 
interprofessional collaboration structures becomes clear. Support function based on 
individual requests is to be designed. Continuous collaborative exercises are required 
where all involved FRs participate.  
Key words: Ambulance nurse, Dual dispatch, Emergency care, Firefighters, First 
incident person, First responder, Home healthcare, Nurses experiences, Prehospital 
emergency care, Scene of an accident, Worry.  
 

 

Räddningsaktörers tidiga närvaro vid akuta situationer på svensk 
landsbygd 
Doktorsavhandling, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, 
Linnéuniversitetet, Växjö, 2019 
 
ISBN: 978-91-88898-53-1 (tryckt), 978-91-88898-54-8 (pdf) 
Utgiven av: Linnaeus University Press, 351 95 Växjö 
Tryck: DanagårdLiTHO, 2019 
  



Abstract 
Svensson, Anders (2019). Räddningsaktörers tidiga närvaro vid akuta situationer på svensk 
landsbygd (Early presence of first responders in emergency situations in rural areas in Sweden), 
Linnaeus University Dissertations No 349/2019, ISBN: 978-91-88898-53-1 (tryckt), 
978-91-88898-54-8 (pdf). Written in Swedish. 

Aim: The overall aim was to describe the first responders´ (FRs) experiences of 
arriving early at emergency situations in rural areas in Sweden and the characteristic 
features of the assignments they encounter. The four studies aimed to: describe 
critical incidents in which ambulance nurses experience worry in their professional 
life and the actions they take in order to prevent and cope with it (I), explore and 
describe experiences of the First Incident Person (FIP) assignment within an Fire 
Department (FD) (II), describe experiences of the While Waiting for the 
Ambulance (WWFA) assignment, as experienced by home healthcare nurses (III) 
and map out and describe WWFA assignments focusing on frequency, event time, 
CardioPulmonary Resuscitation (CPR) and survival >30 days after performed CPR 
(IV). 
Methods: The four studies in this thesis had both descriptive and explorative 
designs. They were analysed with qualitative and quantitative analysis methods.   
Results: By dispatching FRs in rural areas an early presence at the scene of an 
accident or emergency situation can be secured, which prevent full scenarios to 
happen and increase the possibility to save lives. However, FRs are worried about 
specific emergency situations as well as situations related to their work environment. 
Leaving ongoing work tasks cause ethical dilemmas and inner emotional worries 
why support before, during and after an FR assignment is sought for.   
Conclusions: Generating effective interprofessional collaboration during FR 
assignment requires that the FRs work conditions are adopted to the assignment 
requirements for immediate response. The feeling of security disappears when the 
FRs are excluded from the group affiliation and the need to feel support in new 
interprofessional collaboration structures becomes clear. Support function based on 
individual requests is to be designed. Continuous collaborative exercises are required 
where all involved FRs participate.  
Key words: Ambulance nurse, Dual dispatch, Emergency care, Firefighters, First 
incident person, First responder, Home healthcare, Nurses experiences, Prehospital 
emergency care, Scene of an accident, Worry.  
 

 

Räddningsaktörers tidiga närvaro vid akuta situationer på svensk 
landsbygd 
Doktorsavhandling, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, 
Linnéuniversitetet, Växjö, 2019 
 
ISBN: 978-91-88898-53-1 (tryckt), 978-91-88898-54-8 (pdf) 
Utgiven av: Linnaeus University Press, 351 95 Växjö 
Tryck: DanagårdLiTHO, 2019 
  



  

Innehållsförteckning 

Originalartiklar I-IV .......................................................................................... 4 
Förord ................................................................................................................ 5 
Inledning ........................................................................................................... 6 
Bakgrund ........................................................................................................... 8 

Utalarmering av räddningsaktör .................................................................... 8 
Ambulanssjukvård ....................................................................................... 10 
I Väntan På Ambulans (IVPA) .................................................................... 12 
Samutalarmering ......................................................................................... 13 
Räddningstjänst ........................................................................................... 14 
Hemsjukvård ............................................................................................... 15 
Räddningsaktörernas erfarenheter av en tidig respons ................................ 16 
Räddningsaktörernas behov av stöd efter händelsen ................................... 16 

Teoretiskt perspektiv ....................................................................................... 18 
Problemformulering ........................................................................................ 25 
Syfte ................................................................................................................ 26 
Metod .............................................................................................................. 27 

Design ......................................................................................................... 27 
Studie I .................................................................................................... 28 
Studie II ................................................................................................... 30 
Studie III .................................................................................................. 32 
Studie IV ................................................................................................. 35 

Forskningsetiska överväganden ...................................................................... 37 
Metodologiska överväganden.......................................................................... 38 
Resultat ............................................................................................................ 42 
Diskussion ....................................................................................................... 46 
Slutsats och implikationer ............................................................................... 58 
English summary ............................................................................................. 62 
Tack ................................................................................................................. 66 
Referenser ....................................................................................................... 68 



  

Innehållsförteckning 

Originalartiklar I-IV .......................................................................................... 4 
Förord ................................................................................................................ 5 
Inledning ........................................................................................................... 6 
Bakgrund ........................................................................................................... 8 

Utalarmering av räddningsaktör .................................................................... 8 
Ambulanssjukvård ....................................................................................... 10 
I Väntan På Ambulans (IVPA) .................................................................... 12 
Samutalarmering ......................................................................................... 13 
Räddningstjänst ........................................................................................... 14 
Hemsjukvård ............................................................................................... 15 
Räddningsaktörernas erfarenheter av en tidig respons ................................ 16 
Räddningsaktörernas behov av stöd efter händelsen ................................... 16 

Teoretiskt perspektiv ....................................................................................... 18 
Problemformulering ........................................................................................ 25 
Syfte ................................................................................................................ 26 
Metod .............................................................................................................. 27 

Design ......................................................................................................... 27 
Studie I .................................................................................................... 28 
Studie II ................................................................................................... 30 
Studie III .................................................................................................. 32 
Studie IV ................................................................................................. 35 

Forskningsetiska överväganden ...................................................................... 37 
Metodologiska överväganden.......................................................................... 38 
Resultat ............................................................................................................ 42 
Diskussion ....................................................................................................... 46 
Slutsats och implikationer ............................................................................... 58 
English summary ............................................................................................. 62 
Tack ................................................................................................................. 66 
Referenser ....................................................................................................... 68 



3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Avhandlingen tillägnas minnet av farsan 

 

 



3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Avhandlingen tillägnas minnet av farsan 

 

 



5 

 

Förord 

Under flera år har jag varit verksam inom ambulanssjukvården, först som 
specialistutbildad ambulanssjuksköterska vid Region Kronoberg och under de 
senaste åren som universitetsadjunkt inom akutsjukvård vid Linnéuniversitetet. 
Född och uppvuxen i ett mindre landsbygdssamhälle, med en pappa som 
arbetade som deltidsbrandman på ortens brandstation, blev det i ett tidigt skede 
uppenbart för mig hur lång tid hjälpsökande i landsbygdsområden fick vänta på 
ambulans. För dåtidens deltidsräddningstjänst innebar avstånd till närmaste 
stationerade ambulans att de vid vissa tillfällen kunde vara på olycksplatsen upp 
till en halvtimme innan ambulans anlände, en väntetid som resulterade i att ett 
stort ansvar lades på brandmännen att upprätthålla livsuppehållande behandling 
innan ambulansens ankomst. Som ambulanssjuksköterska förstärktes min 
upplevelse av hur lång tid det tog att nå den hjälpsökande då den långa 
framkörningstiden i landsbygd orsakade otillräcklighet och en farhåga att inte 
hinna fram i tid. Under mina första år inom ambulanssjukvården upplevde jag 
också att det fanns vissa situationer, som mer än andra, emotionellt påverkade 
mig.  Vid samtal med kollegor fann jag att även de hade erfarenheter som 
påverkade dem emotionellt. Även om situationerna varierade fanns det alltid 
tillfällen som samtliga kollegor kunde återberätta som om de alldeles nyligen 
inträffat. Sedan jag avslutat min anställning som ambulanssjuksköterska har fler 
aktörer engagerats för att utalarmeras till hjälpsökande när ambulansen är 
upptagen eller vid förväntat lång framkörningstid. Dessa aktörer kan med sin 
aktiva närvaro i landsbygdsmiljön snabbt respondera och vid behov starta 
livräddande behandling i väntan på ambulansens ankomst.   
 
 
 
 
 
 

4 

 

Originalartiklar I-IV 

 
I. Svensson A. & Fridlund B. (2008) Experiences of and actions 

towards worries among ambulance nurses in their professional life: 
A critical incident study. International Emergency Nursing, 16, 35-
42 
 

II. Svensson A., Almerud Österberg S., Stening K., Fridlund B. & 
Elmqvist C. (2018) Firefighters as first incident persons: breaking 
the chain of events and becoming a new link in the chain of survival, 
International Journal of Emergency Services. 7  (2), 120-133 

 
III. Svensson A., Fridlund B., Wångmar E. & Elmqvist C. (2016) Home 

healthcare nurses’ experiences of being on stand by as a first 
responder in a ‘While Waiting For the Ambulance’ assignment. 
Nordic Journal of Nursing Research, 36 (4), 184-191 
 

IV. Svensson A., Elmqvist C., Fridlund B., Rask M., Andersson R. & 
Stening K. Process-, personnel en route- and response time 
conserning While Waiting For the Ambulance assignments in rural 
areas in Sweden. (Inskickat) 

 
 
 
Artiklarna publiceras med tillstånd från respektive tidskrift. 
 
 
 
 



5 

 

Förord 

Under flera år har jag varit verksam inom ambulanssjukvården, först som 
specialistutbildad ambulanssjuksköterska vid Region Kronoberg och under de 
senaste åren som universitetsadjunkt inom akutsjukvård vid Linnéuniversitetet. 
Född och uppvuxen i ett mindre landsbygdssamhälle, med en pappa som 
arbetade som deltidsbrandman på ortens brandstation, blev det i ett tidigt skede 
uppenbart för mig hur lång tid hjälpsökande i landsbygdsområden fick vänta på 
ambulans. För dåtidens deltidsräddningstjänst innebar avstånd till närmaste 
stationerade ambulans att de vid vissa tillfällen kunde vara på olycksplatsen upp 
till en halvtimme innan ambulans anlände, en väntetid som resulterade i att ett 
stort ansvar lades på brandmännen att upprätthålla livsuppehållande behandling 
innan ambulansens ankomst. Som ambulanssjuksköterska förstärktes min 
upplevelse av hur lång tid det tog att nå den hjälpsökande då den långa 
framkörningstiden i landsbygd orsakade otillräcklighet och en farhåga att inte 
hinna fram i tid. Under mina första år inom ambulanssjukvården upplevde jag 
också att det fanns vissa situationer, som mer än andra, emotionellt påverkade 
mig.  Vid samtal med kollegor fann jag att även de hade erfarenheter som 
påverkade dem emotionellt. Även om situationerna varierade fanns det alltid 
tillfällen som samtliga kollegor kunde återberätta som om de alldeles nyligen 
inträffat. Sedan jag avslutat min anställning som ambulanssjuksköterska har fler 
aktörer engagerats för att utalarmeras till hjälpsökande när ambulansen är 
upptagen eller vid förväntat lång framkörningstid. Dessa aktörer kan med sin 
aktiva närvaro i landsbygdsmiljön snabbt respondera och vid behov starta 
livräddande behandling i väntan på ambulansens ankomst.   
 
 
 
 
 
 

4 

 

Originalartiklar I-IV 

 
I. Svensson A. & Fridlund B. (2008) Experiences of and actions 

towards worries among ambulance nurses in their professional life: 
A critical incident study. International Emergency Nursing, 16, 35-
42 
 

II. Svensson A., Almerud Österberg S., Stening K., Fridlund B. & 
Elmqvist C. (2018) Firefighters as first incident persons: breaking 
the chain of events and becoming a new link in the chain of survival, 
International Journal of Emergency Services. 7  (2), 120-133 

 
III. Svensson A., Fridlund B., Wångmar E. & Elmqvist C. (2016) Home 

healthcare nurses’ experiences of being on stand by as a first 
responder in a ‘While Waiting For the Ambulance’ assignment. 
Nordic Journal of Nursing Research, 36 (4), 184-191 
 

IV. Svensson A., Elmqvist C., Fridlund B., Rask M., Andersson R. & 
Stening K. Process-, personnel en route- and response time 
conserning While Waiting For the Ambulance assignments in rural 
areas in Sweden. (Inskickat) 

 
 
 
Artiklarna publiceras med tillstånd från respektive tidskrift. 
 
 
 
 



7 

väntan på ankommande ambulans. IVPA-uppdragen har företrädesvis utförts av 
brandmän, men även andra aktörer har tagits i anspråk, såsom poliser (19, 20), 
privatpersoner (21) och under senare år hemsjukvårdssjuksköterskor (22). Då 
även räddningstjänsten, främst i landsbygdsområden, har långa responstider 
kopplade till lång inställelsetid, har funktionen Första InsatsPerson (FIP) 
initierats i flertalet kommuner. Genom att FIP, som bemannas av 
deltidsbrandkårens styrkeledare, disponerar ett eget räddningsfordon och 
därigenom direkt åker till den hjälpsökande/olycksplatsen kan responstiden 
radikalt förkortas (23). Samhällsfunktioner som i sin yrkesutövning kan 
utalarmeras för att garantera tidig närvaro kan vara direkt livsavgörande. 
Speciellt påtagligt blir detta för hjälpsökande som befinner sig i 
landsbygdsområden. Ska en ”levande landsbygd” främjas krävs lokalt placerade 
räddningsaktörer.  På så sätt kan andra samhällsfunktioner än ambulans, som 
tack vare sin fysiska närhet möjliggör en tidig närvaro vid livshotande sjukdom 
eller skada, betyda skillnaden mellan liv och död. Forskning saknas dock idag 
om räddningsuppdragens karaktär vid utalarmering i förhållande till de 
förutsättningar som föreligger på svensk landsbygd. 
 
Nationellt finns en rad olika definitioner av landsbygdsområde som till exempel 
relaterar till kommunernas invånarantal i tätorterna (24), invånare/km2 (25) och 
restid till större tätort (26). För att anpassa definitionen till avhandlingens syfte 
avses med landsbygd i denna avhandling, ett område med ringa 
tätortsbebyggelse, och/eller med lång förväntad responstid för ambulans. 
Många gånger benämns i forskningssammanhang ambulans-, polis- och 
räddningstjänstpersonal som ”first responders”, i avsikt att beskriva den 
personalkategori som först anländer till en skade- eller olycksplats (27, 28). I 
denna avhandling kommer termen räddningsaktör att användas för att benämna 
den personal som utalarmeras till hjälpsökande med uppgift att vid behov utföra 
livräddande behandling. Dessa utgörs av ambulanspersonal, 
räddningstjänstpersonal och hemsjukvårdssjuksköterskor.  
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Inledning 

Den hjälpsökande, det vill säga person som själv eller av annan närvarande 
befaras befinna sig i livshotande tillstånd och kontaktat larmcentral, beskriver 
tiden innan räddningsaktörer anländer som lång och fylld av rädsla (1-4). 
Existentiella frågor väcks och farhågan att inte överleva blir överhängande (5). 
Att vara först på plats till en akut sjuk eller skadad person har visat sig skapa 
känslor av otillräcklighet oberoende av yrkeserfarenhet eller utbildningsnivå 
hos personalen, vilket relateras till den upplevda ansvarskänslan (6-9). För den 
hjälpsökande spelar räddningsaktörernas tidiga närvaro en viktig roll då de både 
kan rädda liv och vara ett emotionellt stöd i den stundtals kaotiska miljö som 
infinner sig hos den hjälpsökande (8).  
 
För att optimera möjligheten till överlevnad hos hjälpsökande som drabbas av 
akut sjukdom eller skada utanför sjukhus krävs snabba och ändamålsenliga 
behandlingar. I händelse av hjärtstopp har varje minuts reduktion av effektiv 
hjärt-lungräddning (HLR), med efterföljande defibrillering, visat sig öka 
chansen för överlevnad med 10 % (10-12). Liknade samband gäller vid 
livshotande skador, där tidiga åtgärder såsom att hålla fria luftvägar och stoppa 
yttre blödningar, visat sig vara direkt livsavgörande (13, 14). I Sverige har akut 
sjukdom eller skada utanför sjukhus sedan årtionden tillbaka varit synonymt 
med rekvirering av ambulans. Dock har en generell ökning skett av 
ambulanssjukvårdens responstid, det vill säga tidsintervallet från det att ett 
samtal inkommer till larmcentralen tills dess ambulans ankommer (15, 16). Då 
ambulanser vanligtvis är placerade i städer eller i kommunernas centralorter blir 
det problematiskt att inom rimlig tid nå den hjälpsökande i landsbygdsområden  
(17). Som ett led i att korta ner responstiden vid akut livshotande tillstånd har 
man under senare år utalarmerat kommunala resurser för att garantera tidig 
närvaro. Detta har skett i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter gällande I 
Väntan På Ambulans (IVPA) (18). Föreskriften ger kommunerna befogenhet 
att via larmcentralen utalarmera personal i syfte att ge den hjälpsökande första 
hjälpen med enkla hjälpmedel, oftast defibrillator och medicinsk oxygen, i 
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sekunder (34). Dock har SOS Alarm de senaste åren haft svårt att uppnå 
alarmeringsavtalets tidsangivelser (33).  
 
SOS-operatören spelar en viktig roll i den akuta vårdkedjan och dennes förmåga 
att snabbt uppfatta allvarlighetsgraden i den hjälpsökandes tillstånd är 
betydelsefull för att öka överlevnadschansen vid exempelvis hjärtstopp (37, 38). 
Utbildning till SOS-operatör sker via en internutbildning omfattande 14 veckor. 
När ett samtal inkommer till larmcentralen är det SOS-operatörens uppgift att 
inhämta information från inringaren. Om den hjälpsökande befinner sig i län 
där utalarmering av räddningsaktörer sker av privat aktör skickas samtalet, efter 
att SOS-operatören bedömt hjälpbehov och positionerat vart den hjälpsökande 
befinner sig, vidare till dennes larmcentral (34). Om SOS Alarm handhar 
utalarmeringen engagerar SOS-operatören räddningsåtgöraren, som vid samtal 
som rör räddningstjänstuppdrag, utalarmerar räddningstjänstens resurser. Vid 
samtal som engagerar sjukvårdens resurser bedömer SOS-operatören 
allvarlighetsgraden av den hjälpsökandes tillstånd i enlighet med SOS Alarms 
beslutsstödsystem Svenskt Index för Akutmedicinsk Larmmottagning (SIAL) 
(15). Allvarlighetsgraden i den hjälpsökandes tillstånd bedöms utifrån fyra 
prioriteringsgrader där prioritet ett är den högsta och innebär att den 
hjälpsökande bedöms befinna sig i ett akut livshotande tillstånd (18). I cirka 40 
% av ambulansuppdragen prioriteras uppdraget till prioritet ett. Vid prioritet ett-
uppdrag engagerar SOS-operatören ambulansdirigenten som i enlighet med 
ambulansorganisationens larmplan och övriga instruktioner påbörjar en 
utalarmering (36). Samtidigt för SOS-operatören ett samtal med den 
hjälpsökande i syfte att inhämta information om den hjälpsökandes tillstånd 
samt vid behov ge handfasta råd om livräddande åtgärder, såsom exempelvis 
instruktioner för HLR (39). Tidsperioden från att ett samtal inkommer tills dess 
att räddningsaktören är framme hos den hjälpsökande benämns i denna 
avhandling som ”alarmeringsfas”, se figur 1.   
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Bakgrund 

Det akuta omhändertagandet utanför sjukhus föranleds företrädesvis av en 
plötslig försämring av ett kroniskt tillstånd, ett snabbt insjuknande eller en akut 
skada. Farhågan att inte överleva blir påtaglig och den hjälpsökandes självklara 
rätt att bestämma över sin hälso- och vårdsituation riskerar att försvagas eller 
försvinna då räddningsaktörer prioriterar akutmedicinska behandlingar (29). 
Sådana omständigheter kräver att räddningsaktörerna förutom de 
akutmedicinska åtgärderna inser vikten av att i mötet med den hjälpsökande 
bjuda in till delaktighet för att skapa förutsättningar för positiva hälsoprocesser 
(30). Utmärkande för det akuta omhändertagandet utanför sjukhus på svensk 
landsbygd är den interprofessionella samverkan som sker mellan 
räddningsaktörerna som utalarmerats till den hjälpsökande. Precis som den 
hjälpsökande som drabbas personligen av livshotande sjukdom eller skada så 
har räddningsaktörerna som arbetar i denna miljö en unik uppfattning av 
omhändertagandet och dess innebörd för dem själva (31). 
 
 

Utalarmering av räddningsaktör  
Kedjereaktionen som leder till utalarmering av räddningsaktörerna startar när 
den hjälpsökande själv eller någon närvarande ringer det nationella larmnumret 
112 (32). Utalarmering av ambulans och räddningstjänst sker i huvudsak av det 
till hälften av staten och till hälften av Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) ägda SOS Alarm. Även privata aktörer eller kommuner och landsting 
själva kan stå för utalarmeringen (33, 34). Varje år hanterar SOS Alarm cirka 3 
miljoner 112-samtal (35) varav 1,4 miljoner resulterar i ett ambulansärende 
(36).  Enligt alarmeringsavtal mellan SOS Alarm och svenska staten ska 
medelsvarstiden för ett 112-samtal vara högst 8 sekunder, 92 % av samtalen ska 
besvaras inom 15 sekunder och ingen som ringer ska behöva vänta i mer än 30 
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fastställda väntetidsmått för hur lång tid som får gå mellan utalarmering vid 
livshotande tillstånd och ambulanshjälp.   Exempelvis ska 60 % av Kronobergs 
läns befolkning nås inom 10 minuter (45). Det finns stora lokala avvikelser i 
Sverige. Exempelvis nås 76 % av befolkningen i Östergötland inom 10 minuter, 
medan motsvarande siffra i västra Götaland endast är 32 % (45). Det finns även 
en tydlig skillnad i väntetid mellan kommuner belägna i stads- respektive 
landsbygdsmiljöer. Responstiden för ambulans i storstadskommunen Malmö är 
i mediantid 11,0 minuter, medan den i landsbygdskommunen Uppvidinge är 
22,6 minuter (17). 
 
I dagsläget bemannas svensk ambulans av minst en person med behörighet att 
administrera läkemedel i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (46). Företrädesvis består personalen av specialistutbildade 
sjuksköterskor, främst med ambulansspecialistutbildning, men även andra 
yrkeskategorier såsom allmänsjuksköterskor och ambulanssjukvårdare 
förekommer (45). Till ambulanssjuksköterskans primära uppgifter hör att 
bedöma patientens behov av vårdåtgärder för att utifrån denna information på 
ett adekvat sätt behandla och vid behov transportera patienten till den 
vårdinrättning som är lämpligast för patientens omvårdnadsbehov (41). I sin 
yrkesutövning förväntas ambulanssjuksköterskan ha en välutvecklad 
handlingsberedskap för att under starkt varierande förhållanden kunna möta och 
behandla allt ifrån det nyfödda barnet (47) till den äldre multisjuka patienten 
(48), vilket innebär en yrkesutövning präglad av självständighet och eget ansvar 
(41, 43). Ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer, som utfärdas av den 
medicinskt ledningsansvarige läkaren i respektive ambulansorganisation, 
inbegriper såväl behandlingsstrategier som läkemedel som får administreras, 
samt under vilka förutsättningar dessa får ges (49).  
 

Ambulanssjuksköterskans bedömning av vårdbehov 
För att bedöma och sortera patientens vårdbehov används idag inom flertalet 
ambulanssjukvårdsorganisationer triagering enligt Rapid Emergency Triage 
and Treatment System (RETTS©) (45, 50). RETTS syftar till att utifrån 
kombinationen av objektiva och subjektiva variabler, upptäcka de patienter som 
är i behov av omedelbar akutsjukvård samt vilka som av medicinska skäl kan 
vänta (51). Ambulanssjuksköterskans triagering ligger sedermera till grund för 
den angelägenhetsgrad patienten handläggs i relation till övriga patienter på en 
akutmottagning. Triagering utifrån RETTS utgår dels från patientens objektivt 
uppmätta vitala parametrar (puls, blodtryck, andningsfrekvens, syremättnad, 
medvetandegrad och kroppstemperatur), dels från patientens upplevda symtom. 
De upplevda symtomen delas in i algoritmer utifrån sökorsak, så kallade ESS-
koder (Emergency Symtoms and Signs) och är indelade i organsystem som 
följer ICD-10-systemet (51). Totalt återfinns sex kategorier: 
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Figur 1. Tidsintervaller från det att hjälpsökande ringer nationella larmnumret 112 till dess att 
ambulans eller räddningstjänst är på plats 
  

 
 
 

Ambulanssjukvård 
Ambulanssjukvård definieras enligt Socialstyrelsen som den hälso- och 
sjukvård som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal i eller i anslutning till 
ambulans (18). För att samhällets invånare ska kunna få hjälp vid akut sjukdom, 
olycka eller allvarliga händelser är en väl fungerande ambulanssjukvård med 
avseende på hög kvalitet och god tillgänglighet avgörande (40, 41).  För 
hjälpsökande i landsbygdsområden är responstiden ofta fördröjd då ambulanser 
företrädesvis är placerade i städer eller i kommunernas centralorter. Det har de 
senaste åren skett en kontinuerlig ökning av ambulansens responstid (15).  
Orsakerna till detta är flera. I takt med en alltmer åldrande och vårdkrävande 
befolkning har utalarmeringsfrekvensen för ambulans markant ökat (42). Det 
finns även indikationer på att hjälpsökande med mindre allvarliga åkommor, 
mer frekvent än tidigare, efterfrågar ambulans (43). Den ökade 
utalarmeringsfrekvensen har inte efterföljts av att ambulansresurserna ökat i 
samma utsträckning (42) utan bedöms vara otillräckliga (16).  Enligt 
Socialstyrelsen ska hälso- och sjukvård ges den hjälpsökande i rimlig tid, vilket 
innebär att vård erbjuds utan väntetider som kan påverka patienten negativt i 
fysisk, psykisk eller social mening (44). Flertalet ambulansorganisationer har 
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eller deltidspersonal (57), att jämföra med cirka 260 ambulansstationer i Sverige 
(42). 2014 rapporterade räddningstjänsten att de utalarmerats på 13 040 IVPA-
uppdrag. Vid dessa gavs syrgasbehandling vid nästan 30 % av insatserna, 
psykiskt stöd vid 20 % och åtgärder för fri luftväg samt HLR genomfördes vid 
vardera drygt 10 % av insatserna. Defibrillering utfördes vid knappt 5 % av 
insatserna (55). Vid ambulans ankomst övertar ambulanssjuksköterskorna det 
medicinska ansvaret för den hjälpsökande.  

 
  
 
  

Samutalarmering  
Samutalarmering (eng. dual dispatch) innebär att räddningsaktörer, oberoende 
om ambulans finns tillgänglig eller ej, utalarmeras till hjälpsökande vid befarat 
hjärtstopp. Flera lyckade initiativ såväl internationellt (58, 59) som nationellt 
(19) finns där räddningstjänsten samutalarmerats med ambulans. I 
nordeuropeiska storstadsmiljöer defibrilleras ungefär vart femte hjärtstopp som 
sker utanför sjukhus av en samutalarmerad räddningsaktör (60). Tydliga 
effekter på såväl överlevnadsfrekvens som förkortad responstid har observerats 
i stadsmiljö (58, 61). Dock har överlevnadsfrekvensen vid samutalarmering, 
trots en tidigare respons, varit begränsad i landsbygdsmiljöer. Detta har sin 
förklaring i att det, trots en tidigare respons, fortfarande tar för lång tid att nåd 
den hjälpsökande för att inom rimlig tid påbörja livräddande behandling (59, 
62). 2005 initierades i Stockholm SALSA (SAving Lives in the Stockholm 
Area) där polis och räddningstjänst samutalarmeras med ambulans vid befarat 
hjärtstopp. Samutalarmeringen resulterade i att överlevnadsfrekvensen efter 
hjärtstopp utanför sjukhus ökade från 5,7 % till 9,7 % (19).  SALSA övergick 
sedermera till att bli landsövergripande i SAMS (SAving More lives in Sweden) 
(20). På senare år har det även blivit allt vanligare att involvera flera olika 
räddningsaktörer såsom undersköterskor i hemsjukvården (63) och 
privatpersoner (21, 64-66) vid samutalarmering på hjärtstoppslarm. Enligt 
svenska hjärt-lungräddningsregistret erhåller idag 68 % av alla hjärtstopp HLR 
innan ambulans ankomst. Motsvarande siffra 1992 var 33 % (16). Detta 
tillsammans med samutalarmering av räddningsaktörer och den senaste tidens 
utplacering av publika hjärtstartare (67) har medfört att överlevnadschansen för 
ett bevittnat hjärtstopp utanför sjukhus ökat markant (16, 60).    
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cirkulation/andningsorgan, buk/matspjälkning, symtom från centrala 
nervsystemet (CNS)/perifera nervsystemet (PNS), allmänna symtom, skador 
och andra ospecifika effekter. Såväl patientens objektivt uppmätta vitala 
parametrar som de upplevda symtomen uppdelas företrädesvis i fyra 
processnivåer (grön, gul, orange och röd) i stigande prioritets- och 
allvarlighetsgrad. Vissa ESS-koder har även processnivå blå. Var del bedöms 
för sig där den slutgiltiga triagenivån bestäms av den högst prioriterade vitala 
parametern eller ESS-kodbedömningen (52). Två processnivåer, röd och 
orange, innebär akutsjukvård direkt, där röd bedöms som livshotande och 
orange som potentiellt livshotande. Gul klassificeras som ej livshotande men 
med behov av akutsjukvård inom rimlig tid. Grön klassificeras som ej 
livshotande men med behov av vård inom rimlig tid. Som blå klassificeras 
patienter med starkt begränsat behov av akutsjukvård (51). I RETTS återfinns 
rutiner för hur och när omprioritering av patientens tillstånd ska ske, så kallad 
re-evaluering. Bakgrunden till detta är att vitala parametrar ofta går mot 
normalisering efter insatt behandling och utförda åtgärder (51). För barn under 
18 år används RETTS-p som är anpassad efter barnets förutsättningar.  

 

I Väntan På Ambulans (IVPA)  
Vid tillfällen då ambulansresurser är upptagna eller då lång förväntad responstid 
för ambulans föreligger bedriver idag flera kommuner I Väntan På Ambulans 
(IVPA). IVPA-verksamhet startade i Torsby kommun i Värmland i början av 
90-talet (53) och idag bedriver 278 av Sveriges 290 kommuner IVPA-
verksamhet (17). IVPA innebär att en kommunresurs via larmcentralen 
utalarmeras vid prioritet ett-larm, det vill säga när den hjälpsökande bedöms 
befinna sig i ett livshotande tillstånd, för att kunna ge första hjälpen i väntan på 
ambulans ankomst. Dock finns det lokala avvikelser då vissa kommuner endast 
utalarmerar IVPA vid hjärtstopp, medan andra kommuner har vidare kriterier 
för bedömt livshotande tillstånd (54).  Företrädesvis är det räddningstjänsten 
som bedriver IVPA-uppdrag, vilket kan ha sin förklaring i att 
räddningstjänstens strategiska utplacering ger möjlighet till snabb respons (55, 
56). På senare år har även lokala initiativ uppstått där 
hemsjukvårdssjuksköterskor utalarmerats på IVPA-uppdrag (22). IVPA 
regleras av Socialstyrelsens föreskrifter (18) som är utformade för att säkerställa 
att den som utför ett IVPA-uppdrag kan ge första hjälpen, utföra åtgärder med 
enkla hjälpmedel, ge trygghet åt den hjälpsökande, hålla kontakt med 
ankommande ambulans samt handha defibrillator och enligt delegering ge 
syrgas. Sannolikheten att räddningstjänstpersonal kommer att vara först på plats 
är stor då det i dagsläget finns cirka 700 brandstationer bemannade med heltids- 
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eller deltidspersonal (57), att jämföra med cirka 260 ambulansstationer i Sverige 
(42). 2014 rapporterade räddningstjänsten att de utalarmerats på 13 040 IVPA-
uppdrag. Vid dessa gavs syrgasbehandling vid nästan 30 % av insatserna, 
psykiskt stöd vid 20 % och åtgärder för fri luftväg samt HLR genomfördes vid 
vardera drygt 10 % av insatserna. Defibrillering utfördes vid knappt 5 % av 
insatserna (55). Vid ambulans ankomst övertar ambulanssjuksköterskorna det 
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komma till platsen ges möjlighet att bryta eller frysa det negativa skadeförloppet 
och samtidigt kunna förmedla lägesbild och resursbehov till ledningscentral och 
efterkommande brandstyrka. Idag uppskattas FIP finnas på cirka 280 
brandstationer i Sverige (71). Genom FIP har responstiden reducerats med i 
medeltal 2:15 minuter i Gästrike räddningstjänst i Gävleborgs län (72) och i 
medeltal 3:40 minuter i en mindre kommun i Jönköpings län (73).  
 

 

Hemsjukvård 
Hemsjukvård definieras som den hälso- och sjukvård som ges i hemmet, det vill 
säga i ordinärt eller särskilt boende (74). I Sverige erhöll 2016 nära 400 000 
vårdtagare insatser av den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården. 
Någon åldersgräns för att erhålla hemsjukvård finns inte men majoriteten av 
vårdtagarna utgörs av personer över 65 år (75). I hemsjukvården arbetar idag 
främst distriktssjuksköterskor och grundutbildade sjuksköterskor som 
tillgodoser vårdtagarens grundläggande och specifika omvårdnadsbehov. 
Arbetet ställer höga krav på sjuksköterskan då hemsjukvårdens mångskiftande 
arbetsuppgifter kräver självständighet i att organisera och leda patientnära 
omvårdnadsarbete såväl som förmåga att arbeta i team tillsammans med andra 
yrkesgrupper såsom läkare, undersköterskor och fysioterapeuter (76, 77). 
Hemsjukvårdens vårdtagare har med tiden blivit allt mer vårdkrävande, vilket 
har sin förklaring i att patienter som tidigare vårdades inom slutenvården nu 
vårdas i hemmet (74). Dock finns en oklarhet i och avsaknad av riktlinjer för 
vilka vårdtagare som är berättigade till hemsjukvård (74, 77). Vårdtagarna har 
ofta komplexa vårdbehov som kräver såväl medicinska insatser som 
rehabilitering, habilitering och omvårdnad av legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal under dygnets alla timmar (78). De är tacksamma över att 
erbjudas vård i sina hem, men beskriver integritetsuppoffringar när de släpper 
in sjuksköterskan i sin privata sfär och de blir irriterade när mötet dem emellan 
störs av att andra vårdtagare eller kollegor till sjuksköterskan söker dem via 
telefon (79). De senaste årens allt mer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser 
i den enskildes hem har dock inneburit ökande krav på hemsjukvården. 
Tillsammans med att antalet vårdplatser minskar inom slutenvården har detta 
medfört att det finns risker för att patientsäkerheten äventyras (74). 
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Räddningstjänst 
Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som staten eller kommunerna 
ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att förhindra 
och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Räddningstjänsten 
lyder under Lagen Om Skydd mot olyckor (LOS) (68), vilken syftar till att 
bereda människor ett tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor 
oberoende av var i landet den hjälpsökande bor eller befinner sig. I enlighet med 
LOS skall räddningstjänsten planeras och organiseras så att räddningsinsatserna 
kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt (68). 
Räddningstjänstens utryckande verksamhet indelas i tre nivåer: hel- och 
deltidsbrandkårer samt räddningsvärn. Heltidsbrandkåren har generellt sin 
placering i större samhällen och städer och bemannas av heltidsanställda 
brandmän. I händelse av larm har brandmannen 90 sekunders inställelsetid 
innan hen ska befinna sig i brandbilen redo för avfärd. Deltidsstationerna 
bemannas av brandmän i beredskap, som vid händelse av larm oftast har 5 
minuters inställelsetid innan de ska befinna sig på brandstationen redo för 
avfärd. Räddningsvärnspersonal är frivilligt anställda och har inte kravet att 
inställa sig på brandstationen vid larm. Utryckning sker om det i händelse av 
larm kommer tillräckligt med personal till brandstationen för att påbörja insats. 
I Sverige utbildas heltidsbrandmän via en tvåårig eftergymnasial utbildning som 
heter Skydd Mot Olyckor (SMO). Utbildningen ger undervisning i ämnet 
akutsjukvård med inriktning mot bland annat akut omhändertagande vid trauma 
samt omhändertagande i samband med medicinska tillstånd vid IVPA-larm 
(69). Utbildning till deltidsbrandman sker via utbildningen Grundutbildning för 
Räddningstjänstpersonal I Beredskap (GRIB). Utbildningen genomförs under 
sex veckor vid totalt tio utbildningsorter i Sverige (70). Under utbildningen 
förväntas eleven lära sig att använda metoder vid systematiskt akut 
omhändertagande enligt S-ABCDE och därvid använda vanligt förekommande 
materiel. Respektive räddningstjänst ansvarar för att dess personal erhåller 
kontinuerliga repetitionsutbildningar inom akutsjukvård.  

 

Första InsatsPerson (FIP) 
I ett försök att korta ner responstiden ytterligare på svensk landsbygd har ett 
flertal deltidsbrandstationer initierat funktionen Första InsatsPerson (FIP) i sina 
organisationer. Detta innebär att styrkeledaren, som intar funktionen FIP, har 
ett eget fordon till sitt förfogande. Vid händelse av larm åker FIP direkt till 
olycksplatsen/den hjälpsökande och resterande brandstyrka åker på sedvanligt 
vis i gemensam brandbil  (23). Syftet med FIP är att denne genom att tidigt 
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sociala stödet som den kollegiala sammanhållningen erbjuder det mest effektiva 
för att bearbeta traumatiska händelser (87, 90, 97). Oftast sker detta samtalsstöd 
i direkt anslutning till händelsen i form av samtal kollegor mellan (80, 82-84, 
87), men även andra samtalspartners kan användas vid mer formellt anordnat 
samtalsstöd (82, 101). Dock finns risk, vid tillfällen då flera räddningsaktörer 
eller externa samtalsstödjare engageras, att samtalet istället leder till en ökad 
olustkänsla (82, 101). Samtalsstödet behöver därför individanpassas och 
utformas utifrån respektive räddningsaktörs unika behov (87, 101). Stöd som 
efterfrågas av räddningsaktörerna är av praktisk karaktär i form av råd och 
erfarenheter från erfarna kollegor (84, 87). Det kan gälla emotionellt stöd (82, 
97) och stöd efter händelser som upplevts ha skapat moraliska dilemman (80). 
Efter att ha utsatts för en traumatisk händelse diskuterar hela personalstyrkan 
igenom den uppkomna situationen för att på så sätt vara bättre rustade för att 
handha liknande situationer i framtiden. För att utveckla sin beredskap för och 
vårdande förmåga vid akuta situationer används ofta egenupplevda situationer 
som grund för reflektion vid grupphandledning inom ambulanssjukvården 
(103). 
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Räddningsaktörernas erfarenheter av en tidig 
respons 
På väg till den hjälpsökande förbereder sig räddningsaktörerna mentalt på vad 
de kommer att möta (80-84). De beskriver frustration vid utalarmeringar som 
kräver lång framkörningstid för att nå den hjälpsökande (85, 86), när de saknar 
tillräckligt med förhandsinformation (9, 87) samt då de inte lyckas rädda den 
hjälpsökandes liv (83). I sitt yrkesutövande förväntas räddningsaktörerna ha en 
ständig beredskap för att möta en bred variation av situationer. Ansvaret i att 
komma först på plats till en akut sjuk eller skadad person kan oberoende av 
yrkeskompetens (6, 88, 89) och erfarenhet (90) ge upphov till känslor av 
otillräcklighet och hjälplöshet. Hos ambulanspersonalen är farhågan främst 
associerad med att möta och omhänderta det akut sjuka eller skadade barnet (83, 
85-87, 91, 92), att personligen känna den hjälpsökande (9), att utsättas för 
hotfulla situationer (87, 93, 94), och att hamna i situationer då de tvingas ta 
etiskt svåra beslut (29, 80, 83, 95, 96). Även räddningstjänstpersonalen 
beskriver olustkänslor i samband med situationer där de möter barn (97) eller 
hjälpsökande de känner personligen, vilket frekvent förekommer bland 
deltidsbrandmän som arbetar i landsbygdsområden (82, 98). De beskriver även 
en frustration då de inte upplever sig erhållit tillräckligt med 
sjukvårdsutbildning och över situationer då de efter medverkan vid ett akut 
omhändertagande inte erhåller återkoppling om hur det gått för den 
hjälpsökande (7). Känslor av otillräcklighet blir tydliga i situationer då det är 
flera inblandade, som exempelvis vid trafikolyckor (5, 6) eller större bränder (7, 
9), med flera svårt skadade att ta hand om.   

 

Räddningsaktörernas behov av stöd efter 
händelsen  
Räddningsaktörer som kontinuerligt utsätts för traumatiska situationer har visat 
sig kunna utveckla kroniska stressreaktioner (99) som i yttersta fall ger upphov 
till posttraumatiskt stressyndrom, PTSS (89, 100).  Såväl ambulans- som 
räddningstjänstpersonal framhåller vikten av att erbjudas samtalsstöd efter 
händelser som upplevts som traumatiska (27, 101). De räddningsaktörer som 
inte har en klar grupptillhörighet saknar gruppens stöd efter att de har tagit hand 
om en akut sjuk eller skadad hjälpsökande (102). För räddningsaktörerna är det 
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räddningsaktörerna för att kunna tolka och förstå nya omgivningar (108). För 
räddningsaktörerna utgörs miljön av en variation av förhållanden där de 
kontinuerligt förväntas utsättas för situationer där de möter mänsklig tragedi 
och död. Det kräver vetskap om och beredskap för hur räddningsaktörerna erfar 
och bearbetar händelserna (109).  
 
I vårdvetenskaplig kunskapsinhämtning tillämpas en öppen och flexibel 
hållning, där det är det studerade fenomenets egenskaper som styr valet av 
vetenskaplig ansats och metod och därmed också evidensfrågorna (104). För att 
förstå vad kunskap är och hur det är möjligt att få kunskap om olika företeelser 
har forskningsfrågans kunskapsteoretiska (epistemologiska) antaganden 
beaktats (106).  Då avhandlingens avsikt har varit att studera såväl uppdragens 
karaktär som räddningsaktörernas erfarenheter har det epistemologiska 
antagandet sin utgångspunkt i både den positivistiska och den 
humanvetenskapliga filosofin, det vill säga den pragmatiska 
forskningstraditionen, vilken karakteriseras av att det alltid är forskningsfrågan 
som styr val av forskningsansats (110). Genom att använda både kvalitativa och 
kvantitativa forskningsansatser främjas forskningens praktiska applicerbarhet 
(111). Den kvantitativa kunskapstraditionen har sin grund i den positivistiska 
filosofin där kunskap baseras på en verklighet som objektivt kan mätas och 
struktureras, exempelvis i form av tidsskillnader mellan olika räddningsaktörer 
i samband med IVPA-uppdrag (112). Den kvalitativa kunskapstraditionen 
härleds istället från den humanvetenskapliga filosofin där kunskap baseras på 
hur individen upplever, erfar och förstår sin värld, exempelvis 
ambulanssjuksköterskors erfarenheter av kritiska situationer som de i sitt 
yrkesutövande oroar sig för och hur denna oro hanteras (113). 

 

Oro   
Att känna oro inför händelser i det vardagliga livet är en naturlig mänsklig 
reaktion. Oro är en tankebaserad process av negativt upplevda mentala bilder 
och farhågor som leder till somatisk och känslomässig aktivering (114).  Även 
om oro är nära sammankopplad med ångest så skiljer sig begreppen åt då oro 
till skillnad från ångest genererar fokuserad problemlösning och känsla av 
kontroll (115).  Faktorer som utlöser oro hos individer är företrädesvis 
situationer som är oförutsägbara, nya eller oklara. Eftersom det finns inslag av 
ovisshet i sådana situationer finns det alltid en rad konsekvenser som individen 
befarar. Oro kan sägas bestå av två komponenter. Den ena är den negativa 
tanken med förväntad konsekvens som associeras med händelsen. Den andra är 
problemlösningen, det vill säga det mentala försöket att hantera den förväntade 
negativa konsekvensen (115-117). Oron skapar på så sätt förutsättningar för 
individen att finna konstruktiva lösningar på den förväntade händelsen genom 
att bland annat söka information och logiskt analysera händelsen.  På detta sätt 
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Teoretiskt perspektiv 

Avhandlingen har sin teoretiska utgångspunkt i det vårdvetenskapliga 
perspektivet med fokus på räddningsuppdragets karaktär och aktörernas 
erfarenheter av tidig närvaro. Vårdvetenskap ses som professionsneutral då den 
inte är yrkesspecifik och kan därför vara grund för samtliga räddningsaktörer 
(104). Den vårdvetenskapliga kunskapen tar sin utgångspunkt i patientens, det 
vill säga den hjälpsökandes, värld. Utifrån vårdvetenskapens ontologiska 
antagande ses människan som en odelbar helhet, där kropp, psyke, själ och ande 
är olika begreppsliga aspekter av denna helhet (30). En akut sjukdom, skada 
eller en akut försämring av ett kroniskt tillstånd, det vill säga en förändring i 
den levda kroppen, blir på detta sätt en förändring av tillgången till världen 
(104).  Vårdandet handlar både om ett förhållningssätt som innefattar en 
öppenhet för hur den hjälpsökande uppfattar sin situation och om de handlingar 
som syftar till att stärka dennes hälsa (105, 106). Räddningsaktörernas 
skyldighet är att utifrån sin kunskap, kompetens och ställning se till att mötet 
med den hjälpsökande blir ett vårdande möte, vars uppgift är att utifrån de unika 
förutsättningar som råder stärka och stödja den hjälpsökande i den akuta 
situationen (104). Räddningsaktörerna, liksom den hjälpsökande, utsätts vid det 
akuta omhändertagandet utanför sjukhus för en emotionell påverkan. Den blir 
extra tydlig i situationer då den hjälpsökande befinner sig i ett livshotande 
tillstånd och räddningsaktörerna ofta ensamma måste fatta svåra beslut (30). Det 
vårdvetenskapliga patientperspektivet inkluderar på detta sätt även hur 
vårdandet framstår för vårdarna. Negligering av känslor som relateras till den 
upplevda situationen kan leda till emotionell avtrubbning och därmed minska 
räddningsaktörens möjligheter att ge den hjälpsökande god vård. (107). 
Vårdvetenskap syftar till att förse vården med kunskap och förståelse som 
inspirerar till att utveckla den vårdande miljön (105). Miljö är ett av 
vårdvetenskapens konsensusbegrepp (104) där utgångspunkten är att miljön 
utgör omvårdnadens kontext och den hjälpsökande existerar i sin miljö. Miljön 
skapar såväl trygghet som otrygghet, och det krävs ett engagemang hos 
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fyra kategorier, emotionellt, informativt, uppmuntrande och praktiskt stöd 
(128). Emotionellt stöd utgörs av det stöd individen upplever sig erhålla från 
såväl närstående som kollegor och arbetsledning (129, 130). Det inbegriper 
känslor av vårdande, empati och tillit samt karaktäriseras av känslan av att 
känna sig omhändertagen, accepterad och ha tillhörighet (128, 131).  
Informativt stöd utgörs av det bistånd och de åtgärder som erbjuds för att hjälpa 
individen att definiera, hantera och förstå känslomässigt krävande situationer 
(131).  Uppmuntrande stöd fokuserar på att stödja individen genom att denne 
distraheras från olustkänslor och istället fokuserar på känslor som leder till 
välmående (131). Praktiskt stöd inbegriper de praktiska åtgärder som erhålls i 
direkt anslutning till individens behov av stöd, exempelvis i form av materiella 
resurser eller frikoppling från arbetsuppgifter (128, 131). Ett socialt stöd som 
erbjuds på en arbetsplats har en buffrande effekt då det ökar individens känsla 
av kontroll och självtillit (119, 129, 131). Quevilion et al. (132) menar att varje 
arbetsledning har en viktig roll att fylla genom att skapa en stödjande, vårdande 
och respektfull atmosfär där medarbetarna känner tillhörighet och har en känsla 
av sammanhang.    
 
Enligt Karasek och Theorell (126) förklaras inte en arbetsrelaterad oro av 
enskilda aspekter i en arbetsmiljö. Istället menar de att nivån på den 
arbetsrelaterade oron avgörs av interaktionen mellan arbetssituationens krav 
och den grad av kontroll som den anställde tycker sig ha.  Samma interaktion 
avgör även om arbetstagaren erfar att oron har positiv eller negativ inverkan på 
arbetssituationen. Höga krav i kombination med låg kontrollnivå (en spänd 
arbetssituation) riskerar att leda till negativ oro. Kombineras den spända 
arbetssituationen med avsaknad av stöd benämns detta som en ”iso-spänd” 
arbetssituation, som i förlängningen kan leda till ohälsa i form av utbrändhet 
och sjukskrivning (127).  Höga krav behöver dock inte vara av ondo utan i 
kombination med hög känsla av kontroll (aktiv arbetssituation) kan de anses 
leda till en positiv oro där arbetstagaren upplever en förbättrad prestationsnivå 
(126). Dock har detta antagande på senare år ifrågasatts. Fagerlind Ståhl et al. 
(133) menar att trots en känsla av kontroll och upplevt socialt stöd på 
arbetsplatsen leder en alltför hög arbetsbelastning till ohälsa. Idealet är en 
situation där arbetstagaren upplever hög kontroll, rimligt ställda krav och stöd 
från arbetskollegor och arbetsledning (126, 134).   
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leder oron till att individen upplever en ökad kontroll över den förväntade 
händelsen och dess konsekvenser. På detta vis liknar oro stress. Selye (118) 
menar att det, som vid oro, finns såväl positiva som negativa effekter av stress. 
Den positiva är en konstruktiv process där individen upplever sig erhålla en 
förbättrad prestationsförmåga i krävande situationer (119). En skillnad kan ses 
då den negativa stressen är destruktiv och individen reagerar med ilska och 
aggression, vilket i förlängningen även kan ge upphov till såväl fysisk som 
psykisk ohälsa (120, 121).  Freestone et al (115) menar dock att orons positiva 
effekter varierar mellan låg och hög nivå av upplevd oro. Hos individer med låg 
nivå genererar oron ett aktivt handlande i form av informationsinhämtning, 
logisk analys av händelsen samt aktiv problemlösning. Hos individer med hög 
nivå av upplevd oro och samtidig dålig självkänsla och låg 
problemlösningsförmåga kan individens beskrivningar av orons positiva 
effekter istället vara ett substitut för att aktivt hantera sin oro. För 
räddningsaktörerna är de krav individen utsätts för i arbetslivet en påtaglig orsak 
till upplevd oro.  För hälso- och sjukvårdspersonal är en framträdande orsak till 
arbetsrelaterad oro relaterad till den oro som individen känner då hen inte har 
tid att ge den hjälpsökande tillräckligt med uppmärksamhet (122).  

  
 

Arbetsrelaterad oro och stödbehov 
I syfte att belysa interaktionen mellan krav och kontroll och dess betydelse för 
den psykiska belastningen och välbefinnandet på en arbetsplats introducerade 
Karasek i slutet av 70-talet krav-kontroll-modellen (123). Modellen 
kompletterades senare av Johnson (124, 125) med en tredje variabel gällande 
socialt stöd.  Totalt innefattar krav-kontroll-stödmodellen fyra olika typer av 
arbetsbelastning (aktiv, passiv, spänd och avspänd) med utgångspunkt i den 
anställdes upplevda arbetsbelastning eller arbetsrelaterade oro (126), se figur 2. 
Modellens grundantagande är att effekterna av psykosociala krav på de 
anställda har att göra med hur mycket kontroll eller beslutsutrymme individen 
har (127). Med psykosociala krav avses de kvantitativa, kognitiva och 
känslomässiga/emotionella krav arbetstagaren upplever. Hög arbetsbelastning 
kan vara exempel på kvantitativa krav, hög minnesbelastning på kognitiva krav 
och sociala påfrestningar på känslomässigt/emotionellt högt ställda krav (126). 
I erfarenheter av kontroll eller beslutsutrymme ingår arbetstagarens känsla av 
delaktighet. Delaktigheten innefattar att ha inflytande över sin arbetssituation 
när det gäller utformning av arbetstider, hur arbetet ska utföras, vilka 
arbetsuppgifter som ska utföras samt i vilken ordning de ska utföras. Kontrollen 
innefattar även att arbetstagaren känner sig delaktig i beslutsfattande, 
exempelvis vid organisationsförändringar (126). Upplevelsen av att erhålla 
socialt stöd från arbetskollegor och arbetsledning har ett direkt samband med 
individens erfarenheter av psykosocialt välmående (126). Socialt stöd delas in i 
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Interprofessionell samverkan indelas med utgångspunkt i när och hur arbetet 
utförs i sekventiell, parallell och synkron samverkan (138). För 
räddningsaktörerna liknar sekventiell samverkan en stafettliknande 
turordningsprincip där räddningsaktörerna väntar in varandra för att genomföra 
saker i en viss ordning. Denna form av samverkan kan ske vid till exempel en 
brand där räddningstjänsten initialt rökdyker för att hämta ut den hjälpsökande 
från brandhärden, för att sedan överlämna denne till ambulanssjukvården som 
ger medicinsk vård. Vid parallell samverkan verkar räddningsaktörerna sida vid 
sida, vilket skiljer sig från sekventiell samverkan genom att räddningsaktörerna 
utför uppgifterna samtidigt. Den synkrona samverkan ses som en gränslös form 
av organisationsövergripande överlappning, vilket innebär att 
räddningsaktörerna kliver utanför den egna organisatoriska gränsen och handlar 
utanför de professionella ramarna. Synkron samverkan delas i sin tur upp i 
integrerad och improviserad synkronitet (136). Integrerad synkronitet sker då 
organisationer stöttar varandra genom att utföra uppgifter som ligger utanför 
deras kompetensområde. Dock finns vid integrerad synkronitet alltid kompetent 
personal på plats som kan instruera. Denna möjlighet saknas vid improviserad 
synkronitet, där räddningsaktörer i stället agerar utanför givna ramar och 
handledning (ibid.).  Välfungerande interprofessionell samverkan har påvisats 
vara effektiv då den genererar ökade överlevnadsmöjlighet hos hjälpsökande 
med akut livshotande tillstånd (142).  
 
Effektiviteten, det vill säga hur väl en verksamhet lyckas med att uppnå sina 
mål i förhållande till investerade resurser, för interprofessionell samverkan 
mellan räddningsaktörer, är beroende av vem som tillfrågas. På organisatorisk 
nivå agerar politiker och verksamhetschefer utifrån en måluppfyllelse styrd av 
lagliga regleringar där hela befolkningen ska tillförsäkras en god vård på lika 
villkor (143).  Verksamheterna sätter upp givna tidsramar för hur lång tid det 
ska ta för räddningsaktörerna att nå en hjälpsökande i akut behov av vård (45). 
Räddningsaktörerna skall sedan utifrån dessa ramar garantera en snabb respons, 
samt utifrån utbildningsmässiga förutsättningar (41, 69, 76) ge den 
hjälpsökande adekvat vård.  De hjälpsökande förväntar sig en snabb respons (4) 
och efterfrågar tidig mänsklig närvaro vid akut livshotande tillstånd oberoende 
av räddningsaktörens yrkesprofession (5).   
 
Ett sätt att utreda effektivitetsbegreppet för interprofessionell samverkan mellan 
räddningsaktörer är att skilja mellan dess inre och yttre effektivitet (138). Den 
inre effektiviteten handlar om att göra saker rätt, det vill säga att givna resurser 
omvandlas till resultat. För räddningsaktörer som bedriver interprofessionell 
samverkan vid IVPA handlar detta om att samverkan räddningsaktörerna 
emellan, det vill säga de samlade resurserna, leder till en tidigare närvaro med 
möjlighet att starta livräddande behandling.  Den yttre effektiviteten är i stället 
ett mått på vad räddningsaktörerna åstadkommer, det vill säga att levererar det 
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Figur 2. Krav-kontroll och stödmodellen baserad på Karasek & Theorell, 1990; Fagerlind Ståhl et 
al., 2018 

 
 

 

 

Interprofessionell samverkan och dess effektivitet  
Samverkan definieras som att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål eller 
i ett visst syfte (135), vilket kan handla om att använda olika organisationers 
resurser för att vinna tid och gynna helheten i ett gemensamt uppdrag (56, 136, 
137). Att organisera interprofessionella samverkansstrukturer innebär att 
fördela arbetsuppgifter samt differentiera, samordna och integrera dessa (138).  
För räddningsaktörerna innebär samverkan oftast en process med verksamheter 
som lyder under olika lagrum att tillsammans lösa en uppgift med det 
gemensamma målet att rädda liv och minska skadeverkningar (139).  
Ambulanssjukvården har sedan lång tid tillbaka haft en nära samverkan med 
andra räddningsaktörer, exempelvis räddningstjänsten och polisen i samband 
med trafikolyckor (6, 55, 140). Dock har de senaste årens allt mer 
specialiserande organisations- och utbildningsnivå hos respektive 
räddningsaktör resulterat i att samverkan räddningsaktörerna emellan blivit allt 
svårare att praktisera (56, 141).   
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Problemformulering 

Att utalarmeras för att komma först på plats till en akut sjuk eller skadad 
hjälpsökande kan oberoende av yrkeskompetens och erfarenhet ge upphov till 
känslor av oro och otillräcklighet. En paradox blir tydlig där den hjälpsökande 
som oroar sig för att inte överleva, möter en räddningsaktör som i sin tur oroar 
sig för att inte kunna rädda den hjälpsökandes liv. Dock är det av yttersta vikt, 
och vid vissa tillfällen direkt livsavgörande, att räddningsaktörer med adekvat 
utbildning i livräddande åtgärder är snabbt på plats. Att skapa förutsättningar 
att korta ner responstiden till den hjälpsökande är således centralt. Trots att 
svensk ambulanssjukvård under de senaste årtiondena påtagligt förbättrats, har 
responstiden för ambulans vid akut livshotande tillstånd successivt ökat. 
Således är det av stor vikt att det finns andra samhällsaktörer som samverkar för 
att möjliggöra en tidig närvaro till den hjälpsökande. Flera lyckade initiativ 
finns, då samhällsaktörer med varierande befattningsnivåer inom olika 
organisationer utalarmerats till hjälpsökande för att utföra livsuppehållande 
åtgärder i väntan på ambulans. Dock finns det en kunskapslucka då denna typ 
av kunskapsutveckling företrädesvis har bedrivits i storstadsmiljö. För att 
generera en ”levande landsbygd” krävs att dess hjälpsökande erhåller samma 
tidiga närvaro som boende i stadsmiljö.  Då en stor del av Sveriges yta består 
av landsbygd, är det av stor vikt att de samhällsaktörer som bor och verkar där 
samverkar för att möjliggöra denna tidiga närvaro. I linje med detta krävs även 
utarbetade individanpassade stödfunktioner för de räddningsaktörer som är först 
på plats till den hjälpsökande, stödfunktioner som gör att räddningsaktörerna 
känner sig trygga i omhändertagandet av den hjälpsökande. Då det på svensk 
landsbygd finns ringa evidensbaserad kunskap om räddningsaktörernas 
erfarenheter av tidig närvaro och om den karaktär dessa uppdrag har, är detta av 
stor vikt att studera. 
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som de är till för, att rädda liv. För räddningsaktörer som bedriver 
interprofessionell samverkan vid IVPA handlar detta om att samverkan 
räddningsaktörerna emellan leder till något mer än om de arbetar var för sig. 
För att interprofessionell samverkan ska uppnå hög effektivitet krävs bland 
annat tydliga och uppnåbara mål, gemensam planering för hur 
räddningsaktörerna ska uppnå uppsatta mål samt återkoppling från 
arbetsledning om hur väl räddningsaktörerna uppnår målen (138, 144).   
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Metod 

Design  
För att erhålla fördjupad förståelse för räddningsaktörers erfarenheter av tidig 
närvaro och uppdragets karaktär vid akuta situationer på svensk landsbygd har 
en deskriptiv och explorativ design använts och analys har utförts med 
kvalitativa och kvantitativa metoder, se tabell 1.  
 
Tabell 1. Översikt av syfte, kontext, datainsamling och dataanalys i avhandlingens fyra 
delstudier  
 

Studie Design Kontext Datainsamling Dataanalys 

I Deskriptiv Tre små till 
medelstora 
ambulans-
organisationer 
i södra 
Sverige 

Individuella intervjuer 
(N=25) 

Critical Incident 
Technique (CIT) 

II Deskriptiv  

Explorativ 

 

Två 
medelstora 
kommuner i 
södra Sverige 

Insatsrapporter från 
räddningstjänsten 
(N=182), enkäter 
(n=32) och intervjuer 
(N=7) 

Deskriptiv statistik 
och manifest 
innehållsanalys  

III Deskriptiv En medelstor 
kommun i 
sydvästra 
Sverige 

Individuella intervjuer 
(n=8) 

Reflective 
Lifeworld 
Research (RLR) 

IV Deskriptiv  

Explorativ 

Ett medelstort 
län i södra 
Sverige  

Insatsrapporter från 
larmcentral, ambulans 
och räddningstjänst 
samt information om 
överlevnad från 
studerad regions 
analysenhet (n=600) 

Deskriptiv och 
analytisk statistik 

26 

 

Syfte 

Avhandlingens övergripande syfte var att beskriva räddningsaktörers 
erfarenheter av tidig närvaro och uppdragets karaktär vid akuta situationer på 
svensk landsbygd. 
 
 
Delsyftena för respektive studie är att: 

 
 

I. Beskriva kritiska situationer som ambulanssjuksköterskor i sitt 
yrkesutövande oroar sig inför ska inträffa och hur denna oro hanteras. 
 

II. Utforska och beskriva erfarenheter av Första InsatsPerson (FIP) inom 
en räddningstjänstorganisation. 
 

III. Beskriva den nya arbetsuppgiften I Väntan På Ambulans (IVPA) 
såsom den erfars av hemsjukvårdssjuksköterskor. 
 

IV. Kartlägga och beskriva I Väntan På Ambulans (IVPA) uppdrag med 
fokus på frekvens, händelsetider, hjärt-lungräddning (HLR) samt 
överlevnad > 30 dagar efter genomförd HLR. 
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Följdfrågor såsom ”hur menar du då” och ”beskriv hur du upplever detta” 
ställdes för att erhålla en så tydlig beskrivning som möjligt av den erfarna 
situationen. När respondenten lämnat ett uttömmande svar om situationen hen 
erfarit oro inför eller beskrivit sätt att hantera oron på uppmanades respondenten 
att berätta fler situationer hen oroade sig inför skulle inträffa samt hur de 
påverkade oron. 
 

Dataanalys 
Studien analyserades enligt Flanagans Critical Incident Technique (CIT) (148). 
CIT avser att samla in observationer kring mänskligt beteende genom 
beskrivningar av konkreta, väldefinierade och betydelsefulla situationer. Till 
detta krävs ett väldefinierat syfte där respondenterna ges möjlighet att beskriva 
både positiva och negativa kritiska situationer som de erfarit som viktiga utifrån 
studiens syfte. Metoden har sin metodologiska hemvist i den fenomenologiska 
forskningstraditionen, där deltagarnas erfarenheter är inbäddade i och härleds 
ur respondenternas beskrivningar av levda erfarenheter (149). En kritisk 
situation definieras som en händelse som har genererat en aktivitet som utifrån 
sitt retrospektiva perspektiv endast kan bestämmas som kritisk i efterhand 
(149). Metoden anses vara applicerbar på vårdkontexter i allmänhet och 
ambulanssjukvårdskontexter i synnerhet (150), där resultaten kan synliggöra 
den tysta kunskap som finns hos dess yrkesutövare (151). Antalet kritiska 
situationer som insamlas är beroende av syftet men i allmänhet krävs det mer 
än 100 för att erhålla en tillfredställande analys (148).  
 
Empiriskt genomförande: Dataanalysen startade med att intervjuerna lästes 
igenom ett flertal gånger för att forskarna skulle bli förtroliga med materialets 
innehåll. Efter detta sorterades beteendecitat ut från intervjutexterna, det vill 
säga kritiska situationer som respondenterna uttryckte att de kände oro inför, 
samt beskrivningar där de reflekterade över hur de hanterade sin oro. Totalt 
insamlades 262 kritiska situationer. För att finna beteenden med liknande 
karaktär delades citaten in i subkategorier, totalt 25, i syfte att på en deskriptiv 
nivå beskriva citatens samlade mening. Subkategorierna delades i sin tur in i 
elva kategorier och fyra huvudkategorier. Kategorins uppgift var att skildra 
subkategoriernas generella struktur och huvudkategoriernas att foga samman 
kategoriernas delar till en helhet (152). 
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Studie I 

Kontext  
Studien genomfördes vid tre små till medelstora ambulansorganisationer i tre 
län i södra Sverige. 2010 bestod befolkningsmängden i de tre länen av 234 000 
invånare (20,9/km2), 183 000 invånare (21,8/km2) och 153 000 invånare 
(52,1/km2) (145). Samtliga ambulansorganisationer hade ambulanspersonal 
stationerad såväl i mellanstorstads- som i landsbygdsmiljöer.  
 

Urval  
Kontakt togs med verksamhetschefer som ansvarade för tre storleksmässigt 
liknade ambulansorganisationer om att utföra studien inom deras 
organisationer. Samtliga verksamhetschefer ansvarade för att förmedla 
information om studien och dess syfte till respektive ambulansorganisations 
verksamma sjuksköterskor. Sjuksköterskorna uppmanades att, om de var 
intresserade att delta i studien, ta kontakt och bestämma tidpunkt för intervju. 
Intervjuer utfördes främst på respondentens arbetsplats. Två intervjuer 
genomfördes per telefon. För att generera ett brett urval av ålder, utbildning, 
yrkesverksamma år och kön blev två kvinnliga respondenter strategiskt 
tillfrågade om att delta i studien. Respondenterna utgjordes av 13 manliga och 
12 kvinnliga sjuksköterskor med en yrkeserfarenhet från ambulanssjukvården 
som varierade mellan ett och 20 år. Vid tiden för studien krävdes inget etiskt 
godkännande från etiknämnd vid intervjustudier genomförda på personal (146). 
Studien genomfördes i enlighet med Helsingforsdeklarationen (147), se avsnitt 
”Forskningsetiska överväganden”. 

 

Datainsamling  
Data insamlades via semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna ägde rum på 
plats vald av respondenten, företrädesvis respondentens arbetsplats. Två av 
intervjuerna var telefonintervjuer. Intervjuerna varade 12-25 minuter, spelades 
in och transkriberades ordagrant.  Respondenterna uppmanades att beskriva 
situationer de erfor oro inför skulle inträffa samt vad de gjorde av denna oro. 
Innan intervjuerna startade fördes därför ett samtal om begreppet oro och hur 
man skiljer det från andra begrepp såsom ångest och stress. Detta genomfördes 
för att komma ifrån sådana tillstånd som associeras med psykiska symtom och 
posttraumatisk stress. Oro definierades för respondenterna som en 
obehagskänsla, något de inte dagligen tänkte på men kände ett obehag inför då 
de utsattes för specifika situationer. För att erhålla en fullständig beskrivning av 
situationen uppmanades respondenterna att förtydliga sina erfarenheter. 
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besvarade pilotenkäten och gav förslag på förändringar. Enkäten skickades 
sedan ut via e-post och besvarades av 32 brandmän. Svarsfrekvensen var 78 %. 
Två påminnelser om att besvara enkäten skickades ut. Sju respondenter 
intervjuades. Av dem var två styrkeledare som hade funktionen FIP, två 
brandmän, en insatsledare, en styrkeledare (heltid) och en räddningschef i 
beredskap. Intervjuerna startade med att respondenten fick berätta om sina 
erfarenheter av FIP. Följdfrågor ställdes med syfte att förtydliga respondentens 
utsagor. Intervjuerna skedde per telefon, spelades in och transkriberades 
ordagrant. Intervjuerna varade mellan 35 och 65 minuter.  
 

Dataanalys 
Studien utfördes enligt Creswell & Plando Clarks mixed method vars 
kunskapstradition finns inom pragmatismen (111). Mixed methods kvantitativa 
delar avser att fånga det representativa och det generaliserbara, medan de 
kvalitativa fångar de på djupet kontextuella dimensionerna av ett fenomen 
(153). Enligt Creswell och Plando Clark (111) passar mixed method att 
användas vid begränsat beforskade fenomen samt när resultatet från numeriska 
data utifrån en kvantitativ metod förstärker resultatet från textdata utifrån en 
kvalitativa metod (154). Innan en mixed method-studie påbörjas bör beaktas hur 
de kvantitativa och kvalitativa delarna relaterar till och är integrerade i varandra, 
samt hur de ska presenteras (111). Då fenomenet FIP var sparsamt beforskat 
och en bakgrundsbeskrivning av vid vilka typer av insatser FIP agerade skulle 
tydliggöra fenomenet så ansågs mixed metod-designen passa studiens syfte väl. 
Till studien valdes en förklarande sekventiell design vilken kännetecknas av tre 
faser där kvantitativa data samlas in och analyseras i första fasen. Under andra 
fasen används resultat som framkommer i första fasen som hjälp att genomföra 
den kvalitativa metoddelen. I tredje fasen tolkas resultaten från del ett och två 
till en syntes (154), se tabell 2.  
 
Empiriskt genomförande: Kvantitativa data i form av insatsrapporter och 
enkäter analyserades med deskriptiv statistik (112) och presenterades i form av 
frekvens och procent. Citat från enkätens fritextsvar användes för att förtydliga 
respondenternas åsikter i respektive fråga. Kvalitativa data, det vill säga 
intervjuerna, analyserades med manifest innehållsanalys enligt Graneheim och 
Lundman (155). Fokus vid den kvalitativa innehållsanalysen var att beskriva 
variationer av ett fenomen genom att identifiera skillnader och likheter i 
textinnehåll. I den manifesta innehållsanalysen skapades därför kategorier 
utifrån svar från respondenternas intervjuer. Analysen startade med att de 
transkriberade intervjuerna ett flertal gånger lästes igenom, för att erhålla en 
överblick över materialets generella struktur. Tre av studiens forskare arbetade 
med analysarbetet individuellt och i grupp för att minska risken för subjektivitet. 
I texterna markerades meningsenheter som relaterade till studiens syfte. 
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Studie II 

Kontext  
Studien genomfördes vid två deltidsbrandstationer lokaliserade i två medelstora 
kommuner i södra Sverige. Befolkningsmängden i deltidsbrandstationen med 
störst upptagningsområde, 455 km2, uppgick 2010 till 4 000 invånare med en 
befolkningstäthet på 8,8 invånare/ km2. Deltidsbrandstationen med minst 
upptagningsområde, 290 km2, hade 11 000 invånare med en befolkningstäthet 
på 37,9 invånare/ km2 (145). 
 

Urval 
Data bestående av insatsrapporter, enkäter och semistrukturerade intervjuer 
ingick i studien. Samtliga insatsrapporter från FIP-uppdrag som genomförts 
mellan maj 2009 och juni 2011 (N =182) ingick i studien. Inga insatsrapporter 
exkluderades. Samtliga vid tiden för studien anställda deltidsbrandmän, 41, vid 
de två deltidsbrandstationerna fick erbjudande om att besvara en enkät. För 
intervjustudien gjordes ett strategiskt urval för att få respondenter från båda 
brandstationerna med olika funktioner att delta. Samtliga respondenter som 
besvarade enkäten och som blev intervjuade var män. Inga kvinnliga 
deltidsbrandmän fanns anställda. Vid tiden för studien krävdes inget etiskt 
godkännande från etiknämnd vid intervjustudier genomförda på personal (146). 
Studien genomfördes i enlighet med Helsingforsdeklarationen (147), se avsnitt 
”Forskningsetiska överväganden”. 
 

Datainsamling  
En sammanställning av samtliga insatsrapporter skickades till forskaren via e-
post från den insatsledare som var ansvarig för FIP i berörd 
räddningstjänstorganisation.  Enkäten utformades av en interdisciplinär grupp 
bestående av deltagare med såväl akademiska som praktiska erfarenheter av 
akutsjukvård och räddningstjänst. Enkäten bestod av 22 multiple-choice frågor 
där de sex sista frågorna endast skulle besvaras av de brandmän som innehade 
funktionen FIP. Enkäten innehöll givna påståenden där respondenterna fick 
gradera i hur stor utsträckning de höll med om påståendet eller ej. Frågorna 
besvarades utifrån en sexgradig Likertskala med svarsalternativ som varierade 
från ja, helt enig till nej, tar helt avstånd. Det fanns även frågor som besvarades 
med ja/nej. Efter vissa av frågorna fanns möjlighet att skriva kommentarer i 
fritext. En pilotenkät skickades ut för att testa frågornas relevans samt 
säkerställa att enkäten var enkel att förstå. Två insatsledare, en administratör 
anställd vid räddningstjänsten och en administratör anställd vid universitetet 
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befolkningstäthet på 485 invånare (land)/ km2 (145). Kommunen består av 10 
öar, varav tre är sammanbundna med broar. Transport till och från fastlandet 
skedde via bilfärja. På kommunens största ö var en ambulans stationerad dygnet 
runt, året runt. Ambulanspersonalen bemannade även en ambulansbåt för 
transport till öar utan broförbindelse. I kommunen fanns en vårdcentral placerad 
på en av öarnas centralorter. Närmsta lasarett fanns på fastlandet. I situationer 
då ambulansen var upptagen rekvirerades ambulans eller ambulanshelikopter 
från fastlandet.  
 

Urval 
Kontakt togs med enhetschefen för kommunens hemsjukvårdssjuksköterskor. 
Enhetschefen förmedlade informationen om studien på en arbetsplatsträff där 
samtliga sjuksköterskor som önskade delta uppmanades att ta kontakt. Totalt 
anmälde sig åtta av 20 vid den aktuella tiden anställda sjuksköterskor för att 
delta. Samtliga respondenter var kvinnor. Inga manliga sjuksköterskor fanns 
anställda vid tiden för studien. Inklusionskriterier var respondenter anställda 
som hemsjukvårdssjuksköterskor som någon gång förfogat över IVPA-
funktionen. Respondenterna hade yrkeserfarenhet som sjuksköterska som 
varierade mellan 5,5 och 32 år och hade arbetat inom hemsjukvården mellan 3,5 
till 16 år. Ansökan om etisk granskning skickades till etikkommittén Sydost 
(dnr. EPK 249-2014). Studien genomfördes i enlighet med 
Helsingforsdeklarationen (147), se avsnitt ”Forskningsetiska överväganden”. 
 

Datainsamling  
Data insamlades via intervjuer. Vid tidpunkt för intervjuerna hade 
hemsjukvårdssjuksköterskorna förfogat över IVPA-funktionen i 5 månader. En 
pilotintervju genomfördes som efter övervägande ingick i studien. Samtliga 
intervjuer ägde rum på respondenternas arbetsplats. Intervjuerna varade 40-57 
minuter, spelades in och transkriberades ordagrant. Intervjun startade med en 
öppen fråga där respondenten uppmanades att beskriva sina erfarenheter av det 
studerade fenomenet: den nya arbetsuppgiften ”I Väntan På Ambulans”. 
Beroende på hur respondenten svarade gavs följdfrågor där respondenten 
uppmanades att förtydliga sina svar. Följdfrågor såsom ”hur erfor du detta” och 
”kan du berätta mer om detta” ställdes för att erhålla en så tydlig beskrivning 
som möjligt kring erfarenheter av den nya arbetsuppgiften IVPA. I syfte att 
fördjupa förståelsen för respondentens levda erfarenheter närma sig forskarna 
med öppenhet och följsamhet det studerade fenomenet (156). 
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Meningsenheterna abstraherades sedan i koder för att lyfta innehållet i texten 
till en högre logisk nivå. Koderna indelades därefter utifrån deras innehåll i 
kategorier. Antalet kategorier reducerades genom att de kombinerades med 
liknande innehåll. De transkriberade intervjuerna granskades därefter 
ytterligare en gång och jämfördes med det slutliga resultatet i syfte att 
kontrollera att kategorierna representerade innehållet i intervjuerna (155).  
 
 
 
Tabell 2. Översikt av mixed methods tre faser enligt Creswell och Plando Clarks (2011) 
förklarande sekventiella design 
 

Fas Data och datahantering Produkt 
1 Kvantitativ 

datainsamling 
Insatsrapport (N = 182) 
Enkät  (n = 32) 

Numeriska data 

Kvantitativ 
dataanalys 

Frekvens  
Procent 

Deskriptiv statistik 

2 Kvalitativ 
datainsamling 

Intervju (N =7) Textdata 

Kvalitativ 
dataanalys 

Manifest 
innehållsanalys 

Koder  
Kategorier 

3 Sammanförande 
av kvantitativa 
och kvalitativa 
resultat 

Förklaring och tolkning 
av kvantitativa och 
kvalitativa resultat 

Syntes 

 

 

Studie III 

Kontext  
Studien genomfördes i en medelstor kommun i sydvästra Sverige. 
Befolkningsmängden i kommunen uppgick 2013 till 12 500 invånare med en 
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befolkningstäthet på 485 invånare (land)/ km2 (145). Kommunen består av 10 
öar, varav tre är sammanbundna med broar. Transport till och från fastlandet 
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från fastlandet.  
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Helsingforsdeklarationen (147), se avsnitt ”Forskningsetiska överväganden”. 
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Studie IV 

Kontext  
Studien genomfördes i ett medelstort län i södra Sverige, med en 
befolkningsmängd på cirka 200 000 invånare (23,4/km2). Länet var indelat i åtta 
kommuner. Minst en ambulans och en räddningstjänst fanns stationerad i 
respektive kommun, se tabell 3.  
 
 
Tabell 3. Översikt av antalet invånare, invånare/km2, ambulanser dygnet runt och dagtid, 
heltidsräddningstjänster (H-rtj), deltidsräddningstjänster (D-rtj), Första InsatsPersoner (FIP) 
och räddningsvärn (RV) i respektive kommun  
 

Kommun Invånare 
(inv/km2) 

Ambulanser 
dygnet runt 
(dagtid) 

H-rtj D-rtj FIP RV 

a 91 600 
(54,7) 

3 1 5 4 1 

b 28 297 
(16,2) 

2 (1) 1 1  3 

c 20 026 
(20,6) 

1 (1)  3 3 3 

d 17 148 
(19,3) 

1  2 1 2 

e 12 451 
(11,9) 

1 (1)  3 2 4 

f 10 170 
(19,7) 

1  2  1 

g 9 561  
(8,2) 

1  4 1  

h 8 806 
(21,3) 

(1)  3  1 

Totalt i län 197 519  
(23,4) 

10 (4) 2 23 11 15 

 

Urval 
Kontakt togs med samtliga räddningstjänstchefer i de berörda kommunerna 
samt verksamhetschef för berörd ambulansorganisation för att erhålla ett 
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Dataanalys 
Intervjumaterialet analyserades med en reflekterande livsvärldsansats (RLR) 
(156). Ansatsen lämpar sig för, och ger stöd vid, studier som syftar till att förstå 
hur räddningsaktörer erfar, tänker om, känner för och förhåller sig till alla de 
frågor som rör vårdandet (106). Livsvärldsansatsen har sin grund i den 
fenomenologiska och hermeneutiska forskningstraditionen (156). Den 
reflekterande livsvärldsansatsen avser att se, förstå och beskriva en del av den 
värld en människa erfar med fokus på relationer mellan subjekt och värld.  
Dahlberg et al. (156) beskriver dataanalysen i tre faser, helhet - delar – helhet, 
där den första fasen innebär att forskaren gör sig bekant med datamaterialet och 
en allmän förståelse skapas. I andra fasen delas materialet in i meningsbärande 
enheter. I tredje fasen söks innebörder av fenomenet ur de meningsbärande 
enheterna, vilka sammanförs till ett mönster för att kunna beskriva en ny helhet, 
en essans (157). Villkoret för att beskriva en essens är innebördsrika intervjuer 
med nyans- och variationsrikedom av fenomenet.  
 
Empiriskt genomförande: Analysen startade med att de transkriberade 
intervjutexterna lästes igenom ett flertal gånger för att få överblick över det 
samlade materialet. I intervjutexterna eftersöktes sedan utsagor som relaterade 
till det studerade fenomenet, och texten delades in i meningsbärande enheter. 
Därefter söktes innebörder i meningsenheterna. Till exempel sa en 
sjuksköterska: "Det är inget jag gör i mina dagliga arbetsuppgifter. Jag har 
ingen erfarenhet av det, så det är ett mardrömsscenario". En annan 
sjuksköterska uttryckte: "Jag kommer nästan aldrig i kontakt med barn. Jag har 
ingen kunskap om hur man tar hand om dem". Innebörden i uttalandena var att 
deras bristande erfarenhet av situationen skrämde dem. Med fenomenet i fokus 
var nästa steg att sammanföra innebörder till mönster baserade på likheter och 
skillnader i respondenternas utsagor. Under denna process var det viktigt att 
hålla en öppen attityd till fenomenet för att inte ta någon innebörd för given. En 
reflektion kring innebördernas likhet och skillnader samt hur de förhöll sig till 
varandra eftersöktes genom att hålla dem som figur och bakgrund mot varandra. 
Det blev på så sätt tydligt att svårigheten med den nya arbetsuppgiften IVPA 
inte endast bestod i avsaknad av erfarenhet att hantera akuta situationer. Genom 
att förhålla innebörderna som figur och bakgrund mot varandra påvisades att 
fenomenet även kunde härledas till en alltför avancerad förberedande 
utbildning, risken att känna patienten och att visualisera mardrömsscenarier 
kring vad sjuksköterskorna fann troligt att träffa på under IVPA-uppdragen.   
Mönster sammanfördes till kluster. Slutligen relaterades kluster till varandra 
och en ny helhet växte fram som tillsammans bildar det studerade fenomenets 
essens Fenomenet och dess struktur presenterades sedan i konstituenter som är 
delar av essensen och som ger essensen dess kontextuella anknytning (157). 
Konstituenterna klargörs ytterligare med citat från intervjuerna. 
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Studie IV 

Kontext  
Studien genomfördes i ett medelstort län i södra Sverige, med en 
befolkningsmängd på cirka 200 000 invånare (23,4/km2). Länet var indelat i åtta 
kommuner. Minst en ambulans och en räddningstjänst fanns stationerad i 
respektive kommun, se tabell 3.  
 
 
Tabell 3. Översikt av antalet invånare, invånare/km2, ambulanser dygnet runt och dagtid, 
heltidsräddningstjänster (H-rtj), deltidsräddningstjänster (D-rtj), Första InsatsPersoner (FIP) 
och räddningsvärn (RV) i respektive kommun  
 

Kommun Invånare 
(inv/km2) 

Ambulanser 
dygnet runt 
(dagtid) 

H-rtj D-rtj FIP RV 

a 91 600 
(54,7) 

3 1 5 4 1 

b 28 297 
(16,2) 

2 (1) 1 1  3 

c 20 026 
(20,6) 

1 (1)  3 3 3 

d 17 148 
(19,3) 

1  2 1 2 

e 12 451 
(11,9) 

1 (1)  3 2 4 

f 10 170 
(19,7) 

1  2  1 

g 9 561  
(8,2) 

1  4 1  

h 8 806 
(21,3) 

(1)  3  1 

Totalt i län 197 519  
(23,4) 

10 (4) 2 23 11 15 

 

Urval 
Kontakt togs med samtliga räddningstjänstchefer i de berörda kommunerna 
samt verksamhetschef för berörd ambulansorganisation för att erhålla ett 
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Dataanalys 
Intervjumaterialet analyserades med en reflekterande livsvärldsansats (RLR) 
(156). Ansatsen lämpar sig för, och ger stöd vid, studier som syftar till att förstå 
hur räddningsaktörer erfar, tänker om, känner för och förhåller sig till alla de 
frågor som rör vårdandet (106). Livsvärldsansatsen har sin grund i den 
fenomenologiska och hermeneutiska forskningstraditionen (156). Den 
reflekterande livsvärldsansatsen avser att se, förstå och beskriva en del av den 
värld en människa erfar med fokus på relationer mellan subjekt och värld.  
Dahlberg et al. (156) beskriver dataanalysen i tre faser, helhet - delar – helhet, 
där den första fasen innebär att forskaren gör sig bekant med datamaterialet och 
en allmän förståelse skapas. I andra fasen delas materialet in i meningsbärande 
enheter. I tredje fasen söks innebörder av fenomenet ur de meningsbärande 
enheterna, vilka sammanförs till ett mönster för att kunna beskriva en ny helhet, 
en essans (157). Villkoret för att beskriva en essens är innebördsrika intervjuer 
med nyans- och variationsrikedom av fenomenet.  
 
Empiriskt genomförande: Analysen startade med att de transkriberade 
intervjutexterna lästes igenom ett flertal gånger för att få överblick över det 
samlade materialet. I intervjutexterna eftersöktes sedan utsagor som relaterade 
till det studerade fenomenet, och texten delades in i meningsbärande enheter. 
Därefter söktes innebörder i meningsenheterna. Till exempel sa en 
sjuksköterska: "Det är inget jag gör i mina dagliga arbetsuppgifter. Jag har 
ingen erfarenhet av det, så det är ett mardrömsscenario". En annan 
sjuksköterska uttryckte: "Jag kommer nästan aldrig i kontakt med barn. Jag har 
ingen kunskap om hur man tar hand om dem". Innebörden i uttalandena var att 
deras bristande erfarenhet av situationen skrämde dem. Med fenomenet i fokus 
var nästa steg att sammanföra innebörder till mönster baserade på likheter och 
skillnader i respondenternas utsagor. Under denna process var det viktigt att 
hålla en öppen attityd till fenomenet för att inte ta någon innebörd för given. En 
reflektion kring innebördernas likhet och skillnader samt hur de förhöll sig till 
varandra eftersöktes genom att hålla dem som figur och bakgrund mot varandra. 
Det blev på så sätt tydligt att svårigheten med den nya arbetsuppgiften IVPA 
inte endast bestod i avsaknad av erfarenhet att hantera akuta situationer. Genom 
att förhålla innebörderna som figur och bakgrund mot varandra påvisades att 
fenomenet även kunde härledas till en alltför avancerad förberedande 
utbildning, risken att känna patienten och att visualisera mardrömsscenarier 
kring vad sjuksköterskorna fann troligt att träffa på under IVPA-uppdragen.   
Mönster sammanfördes till kluster. Slutligen relaterades kluster till varandra 
och en ny helhet växte fram som tillsammans bildar det studerade fenomenets 
essens Fenomenet och dess struktur presenterades sedan i konstituenter som är 
delar av essensen och som ger essensen dess kontextuella anknytning (157). 
Konstituenterna klargörs ytterligare med citat från intervjuerna. 
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Forskningsetiska överväganden   

Studierna genomfördes i enlighet med Helsingforsdeklarationens fyra 
forskningsetiska principer gällande informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekrav (147). För studie I-III gav berörda 
verksamhetschefer sitt skriftliga samtycke till att studierna fick bedrivas inom 
deras verksamheter. Samtliga respondenter i studie I-III gav sitt skriftliga 
samtycke till att delta i studierna. Ingen av respondenterna stod i 
beroendeställning till någon person i forskargruppen. Samtliga respondenter 
valde frivilligt att delta i studierna, försäkrades om konfidentialitet och 
informerades om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att 
behöva ange någon särskild orsak eller att detta skulle påverka dem negativt. 
Innan studie I-II påbörjades genomfördes egengranskning i enlighet med 
riktlinjer från Etikkommittén Sydost vid Linnéuniversitetet. Egengranskningen 
medförde att inga ytterligare granskningar erfordrades för att genomföra 
studierna. För studie III skickades en ansökan om etisk granskning till 
etikkommittén Sydost vid Linnéuniversitetet (dnr. EPK 249-2014). För studie 
IV söktes etiskt godkännande från regional etikprövningsnämnd vid Umeå 
universitet (dnr 2016/270-31). Allt transkriberat datamaterial avidentifierades 
innan analysarbetet påbörjats. Vad gäller nyttjandekravet användes 
forskningsmaterialet enbart till forskningsändamål och inget annat. Nyttan med 
avhandlingens resultat var att generera kunskap om ett tidigare sparsamt 
beforskat område.  
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skriftligt godkännande för deltagande i studien. Data bestående av samtliga 
IVPA-uppdrag som utfördes av ambulans och räddningstjänst mellan 2012-01-
01 och 2016-12-31 i berört län ingick i studien. Etikgodkännande erhölls av 
Regionala etikkommittén vid Umeå universitet (dnr 2016/270-31). Studien 
genomfördes i enlighet med Helsingforsdeklarationen (147), se avsnitt 
”Forskningsetiska överväganden”. 

 

Datainsamling  
Data samlades in från fyra datasystem, information om insatstider från 
larmcentralen, information om FIP-insatstider från räddningstjänsten, 
patientens triagenivå från ambulansens journalanteckningar samt information 
om patienten var vid liv eller ej från regionens analysstödsenhet. Data från de 
fyra datasystemen sammanställdes av IT-ansvarig inom berörd 
ambulansorganisation. Totalt genomfördes 984 uppdrag under den aktuella 
tiden. Av dem exkluderades 384 uppdrag på grund av bristfällig dokumentering 
vad gäller tider för utalarmeringen och ankomsttid, avsaknad av eller felaktigt 
uppdragsnummer ifyllt av ambulanspersonalen, avsaknad av svenskt 
personnummer, oidentifierad person samt avsaknad av information om 
patienten var vid liv eller ej. Totalt 600 IVPA-uppdrag ingick i studien, varav 
var FIP närvarande vid 120 tillfällen.  
 
 
Dataanalys 
Retrospektiva kvantitativa data analyserades med beskrivande och analytisk 
statistik med hjälp av SPSS, version 24.  
 
Empiriskt genomförande: Beskrivande statistik beskrevs med såväl central- som 
spridningsmått i form av median, första- och tredjekvartil, medelvärde, 
standardavvikelse, spridningsmått och procent. För att undersöka om det fanns 
någon skillnad i processtid, det vill säga tidpunkt från att samtal mottogs på 
larmcentral till dess att utalarmering skedde, genomfördes signifikansanalyser 
med hjälp av Student´s t-test. Student´s t-test används för att fastställa om 
skillnader föreligger mellan två normalfördelade variabler (112). Först 
analyserades om skillnader mellan ambulansens och räddningstjänstens 
processtid förelåg för samtliga IVPA-uppdrag (n=600) och därefter 
analyserades om skillnader fanns i processtider mellan ambulans och 
heltidsräddningstjänst under tiden för samutalarmering (n=26) och när 
räddningsaktörerna inte samutalarmerades (n=19). Signifikansnivån sattes till 
<0.05. Deskriptiv statistik relaterad till ambulanssjuksköterskans triagering av 
den hjälpsökande återfinns i avhandlingen men inte i artikeln.   
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möjliga respondenter tillfrågade om att delta i studien. Detta resulterade i att 
åtta av totalt 20 sjuksköterskor, vid tiden för studien anställda 
hemsjukvårdssjuksköterskor som bedrev IVPA intervjuades. Detta ska också 
ses i förhållande till att samtyckeskravet behövde tillgodoses (147). Då samtliga 
tre studier hade till syfte att beskriva erfarenheter användes individuella 
intervjuer som datainsamlingsmetod.  I samtliga studier ställdes följdfrågor för 
att ge respondenten möjlighet att utifrån sina erfarenheter utveckla sina svar. 
Intervjuerna ägde rum på plats vald av respondenten. I studie I och III nyttjades 
telefonintervjuer då det efterfrågades av respondenterna. Fördelar med 
telefonintervju kan vara att enklare hitta tider för intervjuer, speciellt vid långa 
avstånd till och geografisk spridning av respondenter. En möjlig nackdel kan 
vara att interaktionen mellan respondent och forskare går förlorad då 
exempelvis minspel och kroppsspråk inte kan uppfattas (158). Upprepbarhet 
handlar om den valda datainsamlingsmetodens objektivitet och dess neutralitet 
vid tolkning av data. I kvalitativa forskningsansatser utgör forskaren och 
respondenten en integrerad helhet och det är viktigt att beskriva hur forskaren 
förhåller sig objektiv inför det som framkommer under datainsamling och 
dataanalys (158).   I studie I ansågs CIT vara ett lämpligt metodval då studiens 
syfte var att beskriva situationen som av respondenterna ansågs som 
betydelsefull, det vill säga avgörande för deras erfarenheter och beteende. Både 
respondenterna och forskaren var väl insatta i verksamheten där studien 
bedrevs, vilket gjorde att risken för missförstånd under intervjun minimerades. 
Under dataanalysen söktes induktivt efter utsagor ur respondentens berättelser 
som relaterades till syftet. Då syftet i CIT-studier relateras till specifika 
situationer minimerades risken för feltolkning av respondentens utsagor (149). 
Likväl kan ett otydligt syfte leda till att respondenten inte är införstådd med 
incidenten i fokus för studien. Genom att innan intervjun gå igenom 
orosbegreppet och hur detta relateras till närliggande begrepp torde denna risk 
minimeras.  I studie II ansågs innehållsanalys vara en adekvat metod genom att 
respondenterna fått utrycka sina erfarenheter av att verka eller samverka med 
FIP. Under analysarbetet deltog tre av studiens forskare vilket minimerar risken 
för subjektivitet.  I studie III efterfrågades erfarenheter av den nya 
arbetsuppgiften IVPA. Exempelvis beskrev flera respondenter en rädsla för vad 
de skulle möta eller vad de förväntades utföra och etiska dilemman i samband 
med patientmöten (deras egen hemsjukvårdspatient) då de hade IVPA-
funktionen. Under såväl intervjusituationen som under dataanalysfasen påtalas 
vikten av att forskaren håller sig öppen gentemot det studerade fenomenet. 
Dahlberg et al., (156) beskriver öppenhet (openness) som att istället för att tala 
om ”det för givet tagna” ska livsvärldsforskaren vara öppen inför fenomenet 
och ”not making definite what is indefinite still” (ibid.). Genom att ställa 
följdfrågor till respondenten ges denne möjlighet att utveckla givande svar för 
att på så sätt ge en mer målande beskrivning av fenomenet som studeras. Det 
kräver även ett tyglande av förförståelsen, det vill säga att genom hela 
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Metodologiska överväganden  

När komplexa fenomen studeras är det av värde att anta ett angreppssätt eller 
en metod som leder fram till bästa evidens. Det är alltså forskningsfrågan som 
styr metodvalen (111, 112). För att erhålla en bred förståelse av avhandlingens 
syfte användes därför både deskriptiv och explorativ design med såväl 
kvalitativa som kvantitativa analysmetoder. Med epistemologisk grund i den 
pragmatiska forskningstraditionen studerades såväl räddningsaktörers 
erfarenheter som uppdragets karaktär när de kommer först på plats till en akut 
sjuk eller skadad hjälpsökande. Metodologiska överväganden diskuteras därför 
utifrån avhandlingens kvalitativa analysmetoder med hjälp av tillförlitlighet, 
upprepbarhet, pålitlighet och överförbarhet och utifrån dess kvantitativa 
analysmetoder utifrån validitet, reliabilitet och objektivitet.   
 
I studie I-III, innehållande kvalitativa analysmetoder, har resonemang förts om 
hur dessa kriterier utifrån det faktum att det är utsagor av respondenter som 
beskriver erfarenheter av ett specifikt fenomen. Tillförlitlighet berör hur väl 
urvalet och insamlingen av data relaterar till studiens syfte. I studie I valdes 
respondenterna ur tre storleksmässigt liknande organisationer, samtliga med 
ambulanspersonal stationerade såväl i mellanstorstads- som i 
landsbygdsmiljöer, där de förmodades utsättas för liknande situationer. 
Respondenterna bestod av ett brett urval vad gäller ålder, specialistutbildningar, 
yrkesverksamma år samt kön för att på så sätt erhålla en varierad bild av 
begreppet oro ur sjuksköterskans synvinkel. Respondenterna som intervjuades 
i studie II bestod av sju brandmän med olika funktioner som själva höll i eller 
samverkade med funktionen FIP. Ett problem med tillförlitligheten vid 
strategiska urval av respondenter som intervjuas är att det är svårt för läsaren att 
bedöma om urvalet på ett representativt sätt svarar mot studiens frågeställning 
(112). Ett alternativ hade varit att endast intervjua de brandmän som innehade 
FIP-funktionen. Eftersom flera yrkesgruppers roller hade påverkats av 
införandet av FIP valdes även dessa ut för intervju. I studie III blev samtliga 
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32 brandmän från två deltidsbrandstationer svarade på enkäten. Dock pågick 
FIP-projektet endast vid den studerade räddningstjänstorganisationens två 
brandstationer, och samtliga vid den aktuella tiden anställda brandmän fick 
enkäten skickad till sig. Enkäten anses vara generaliserbar på andra 
deltidsbrandstationer som har infört FIP då enkätens utformning avsåg att 
undersöka erfarenheter av funktionen oberoende av var FIP verkar. Reliabilitet 
är ett mått på mätsäkerhet eller frånvaro av mätfel. Ett mätinstrument ska sträva 
efter att ha en så hög grad av mätsäkerhet som möjligt.  Reliabilitet skiljer på 
homogenitet och stabilitet i kvantitativa data. Vad gäller homogeniteten, det vill 
säga om två oberoende forskare/forskargrupper hade kommit fram till samma 
resultat, torde sannolikheten för detta vara stor, då såväl enkätfrågor som 
insamlade data från insatsrapporter i studie II samt inklusionskriterierna för 
IVPA-larmen i studie IV var väl beskrivna i studierna. Stabilitet tillförsäkras 
om samma fråga besvaras på samma sätt vid skilda tillfällen.  Då enkäten endast 
använts en gång är det svårt att säga att så är fallet. Ett alternativ hade varit om 
de frågor som ställts kring FIP:s samhällsnytta även hade riktats till annan 
population som bedriver FIP. Ett annat alternativ är att använda sig av prov-
återprovmetoden (eng. test-retest) vilket innebär att samma respondenter som 
först besvarade frågorna får besvara samma frågor igen inom kort. På grund av 
undersökningsgruppens begränsade storlek ansågs detta inte meningsfullt. 
Objektivitet avser forskarens förmåga att hålla sig neutral och inte påverka 
(data)analysen med egen förförståelse. I studie II beaktades detta då en 
interdisciplinär grupp bestående av deltagare med såväl akademiska som 
praktiska erfarenheter av akutsjukvård och räddningstjänst tillsammans 
utformade enkäten. Under analysarbetet i studie IV diskuterade och bedömde 
involverade forskare analysmetodernas giltighet vilket beaktar studiens 
objektivitet.  
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forskningsprocessen hålla tillbaka egna erfarenheter, för att inte bestämma det 
obestämda alltför tidigt (156, 159). Yrkesmässigt hade forskaren erfarenhet av 
att komma först på plats till en hjälpsökande. Erfarenhet av kliniskt arbete inom 
hemsjukvården saknades likaså utifrån hemsjukvårdssjuksköterskornas 
förutsättningar, komma först på plats hos hjälpsökande. Pålitlighet och 
överförbarhet är tätt sammankopplade och står för att data präglas av 
uppriktighet och ärlighet (112). I samtliga tre studier innehållande kvalitativa 
analyser återfinns en redogörelse av analysarbetet i form av en beskrivning av 
hur utsagor sammanställts för att bilda en helhet i förhållande till det studerade 
fenomenet. Dessa stärks även av att citat från respondenternas utsagor används 
i resultatpresentationen. Överförbarheten beskrivs också i förhållande till om 
studierna går att tillämpa i andra liknande kontexter. I studie I är 
överförbarheten av orosbegreppet till liknande kontext adekvat för till exempel 
andra räddningsaktörer som kommer först på plats till hjälpsökande. Dock ska 
detta i så fall sättas i paritet till ambulanssjuksköterskornas utbildningsnivå samt 
deras erfarenhet av att ständigt utalarmeras i liknande situationer.  I studie II 
och III erhöll såväl styrkeledarna under utövande av FIP-funktionen, som 
hemsjukvårdssjuksköterskorna nya arbetsuppgifter när de utalarmerades i syfte 
att komma först på plats till den hjälpsökande. Då det i samhället idag initieras 
olika initiativ med samhällsaktörer som utalarmeras under dessa förutsättningar 
ses inga hinder med överförbarheten. Dock måste de olika aktörernas subjektiva 
förutsättningar i dessa fall sättas i paritet till de i studierna undersökta.   
 
I kvantitativa studier beskrivs studiernas metodologiska överväganden utifrån 
begrepp som validitet, reliabilitet och objektivitet. Validitet handlar om 
mätningars relevans, alltså i hur hög grad ett mätinstrument, till exempel en 
enkät, verkligen mäter det som avses. Validitet delas vidare in i inre och yttre 
validitet. Inre validitet handlar om forskarens förmåga att kommunicera hur 
forskningsprocessen påverkar kunskapens giltighet medan yttre validitet 
handlar om giltigheten i att göra generaliseringar utifrån beskrivna samband 
(112).  Utifrån den kvantitativa delen i studie II samt i studie IV har inre validitet 
beaktats genom att data från ofullständigt ifyllda insatsrapporter exkluderats i 
studie II, och IVPA-uppdrag som saknat tider för utalarmering och ankomsttid, 
avsaknad av eller felaktigt uppdragsnummer ifyllt av ambulanspersonalen, 
avsaknad av svenskt personnummer, oidentifierad person samt avsaknad av 
information om patienten var vid liv eller ej exkluderats i studie IV. Enkäten i 
studie II utformades av en interdisciplinär forskargrupp med såväl akademiska 
som praktiska erfarenheter av akutsjukvård och räddningstjänst. Under 
utformningen av enkätens frågor reflekterade medlemmarna enskilt och i grupp 
kring frågornas utformning. Konsensus om vilka frågor som bäst motsvarade 
studiens syfte nåddes efter att samtliga medlemmar hjälpt till att förtydliga 
otydligt formulerade frågor, vilket tillförsäkrar enkäten innehållsvaliditet. 
Nackdelar kopplade till den yttre validiteten i enkäten kan konstateras då endast 
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Studie II: utforska och beskriva erfarenheter av Första InsatsPerson 
(FIP) inom en räddningstjänstorganisation 
 
FIP anlände i snitt 3:51 minuter före resterande brandstyrka vilket kan ses som 
en viktig säkerhetsfaktor för samhället. Genom en tidig närvaro gav FIP 
möjlighet att i ett tidigt skede bryta en händelsekedja som kunde leda till att ett 
fullskaligt scenario utvecklades, vilket i sin tur medförde ökade möjligheter att 
rädda liv. Det fanns en oro som associerades med att ensam vara ansvarig för 
utryckningskörning, hitta till platsen och simultant sköta kommunikation med 
såväl larmcentral som efterföljande brandstyrka. Hos resterande brandstyrka 
växte osäkerheten när deras styrkeledare inte medföljde basbilen, samtidigt som 
styrkeledaren själv kände sig utanför gruppsamhörigheten. Trots detta 
upplevdes FIP:s möjlighet att ge förhandsinformation positivt hos resterande 
brandstyrka då den förberedde dem på vad de skulle möta. FIP:s erfarenheter 
av osäkerhet och sårbarhet blev tydlig vid komplexa situationer där man 
förväntades att ingripa självständigt, exempelvis vid potentiellt hotfulla 
situationer. Trots detta fanns det en styrka i ensamheten då den frigjorde 
kreativitet. Genom att självständigt lösa de situationer FIP utsattes för skapades 
en tydlig roll, som tillsammans med ett stort ansvar gav självsäkerhet. Trots att 
FIP upplevde att förberedande utbildning varit adekvat efterfrågas mer övning 
i prioritering, akutsjukvård och krisstöd. Slutligen efterlystes ett socialt stöd, då 
FIP saknade möjlighet att diskutera erfarenheter med resterande brandstyrka 
efter genomfört uppdrag.   
 

Studie III: beskriva den nya arbetsuppgiften I Väntan På Ambulans 
(IVPA) såsom den erfars av hemsjukvårdssjuksköterskor 
 
Att arbeta med IVPA-uppdraget innebär att föra samman olika sammanhang, 
till exempel när hemssjukvårdssjuksköterskorna arbetar sida vid sida med 
brandmän iklädda ambulanspersonalens kläder. Gränserna för var 
sjuksköterskornas ansvar börjar och slutar är på ett sätt distinkta och på ett annat 
sätt oklara. En rollförvirring uppstår och förväntningar är svåra att uppfylla. Det 
finns en paradox i att sjuksköterskorna förväntas samarbeta för att rädda liv när 
själva uppdraget brister i samarbetsstruktur. På ett sätt kombinera nuvarande 
arbetssituation med IVPA:s krav på att ständigt vara "stand by" och när som 
helst släppa sina pågående arbetsuppgifter. På ett annat sätt känslor av att vara 
överflödiga när de anländer för sent till den nödställde eftersom utalarmeringen 
ofta är fördröjd. Etiska dilemman uppstår i det dagliga arbetet med känslor av 
att vara utsatt och sårbar med en inre känslomässig stress som kräver stöd före, 
under och efter IVPA. Fenomenet beskrivs ytterligare med hjälp av 
konstituenterna: otydliga gränser, kombinera olika kontext, inre emotionell oro 
och support kräver support. 

42 

 

Resultat 

Studie I: beskriva kritiska situationer som ambulanssjuksköterskor i sitt 
yrkesutövande oroar sig inför ska inträffa och hur denna oro hanteras 

Sjuksköterskorna oroade sig för specifika vårdsituationer samt situationer som 
de förknippade med arbetsmiljön. Oro kring specifika vårdsituationer 
relaterades till situationer som de känt sig otillräckliga. De oroade sig även inför 
situationer där de upplevt sig vara personligen involverade. Detta blev extra 
framträdande då de arbetade i miljöer där de kunde påträffa hjälpsökande de 
kände eller då de associerade den hjälpsökandes situation med sin egen 
personliga livssituation. Vad gäller oron inför specifika vårdsituationer var den 
mest framträdande oron den som förknippas med att omhänderta ett akut sjukt 
eller skadat barn. Arbetsmiljörelaterad oro förknippades med situationer där de 
saknat kontroll, exempelvis då de utsatts för hot eller våldsamma situationer 
eller då den tekniska utrustningen fallerat. Det fanns även en oro som 
relaterades till brist på förtroende, såväl kollegor emellan som i relation till 
arbetsledning och chefer. Oron förebyggde de med hjälp av egna insatser eller 
med hjälp av andra personers insatser. Oron behövde inte vara av ondo utan 
kunde medföra att de blev mer fokuserade och mentalt förberedda på väntande 
möten med de hjälpsökande. Det fanns även respondenter som menade att de 
ignorerade sin oro med hänvisning till att de inte orkade fortsätta arbeta om de 
ständigt upplevde oro i yrkeslivet. Yrkeserfarenhet hade en ambivalent 
påverkan på oron då den å ena sidan skapade trygghet och å andra sidan gav 
medvetenhet om hur mycket det fanns att oroa sig inför. Teoretiskt påverkade 
ambulanssjuksköterskorna sin oro genom att studera och praktiskt öva tänkbara 
situationer de förväntades möta. Efter kritiska situationer ventilerade de sina 
erfarenheter med någon de kände förtroende för, vilket kunde vara såväl en 
kollega som någon utomstående. Under situationen avtog oron om 
ambulanssjuksköterskan kände förtroende för närvarande kollega, eller om de 
vid behov kallade på förstärkning från annan kompetens såsom exempelvis 
barnmorska.  
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Tabell 4. Antal hjälpsökande som triagerades under respektive kategori utifrån RETTS samt de 
tre vanligast förekommande ESS-koderna som de hjälpsökande erhållit under respektive 
kategori  

Kategori Antal Tre vanligast förekomna ESS-koderna  

Cirkulation och 
andningsorgan 

175 

 

Cirkulationsstillestånd (95) 
Andningsstillestånd (27) 
Asystoli (27) 

Buk och matspjälkning 5 

 

Buksmärta/Flanksmärta (2) 
Graviditet (2) 
Illamående (1) 

Symtom från centrala och 
perifera nervsystemet 

92 Kramper (26) 
Medvetandeförlust (21) 
Stroke (18) 

Allmänna symtom 32 

 

Svimning och kollaps (25) 
Feber (4) 
Huvudvärk (2) 

Skador1 118 

 

Skada huvud/skallskada (52) 
Skada thorax/rygg (14) 
Skada på fot (11) 

Andra ospecifika effekter 
 

41 Förgiftning (15) 
Ospecifik sjukdom (17) 
Lågt blodsocker (3) 

 

I 31 fall triagerades den hjälpsökande utifrån ”traumalarmsaktiverings-
algoritm” vilket utgjorde ett samlingsnamn för trauma som indikerade att 
hospitalt traumateam engagerades vid ambulans ankomst till akutmottagning.  
Av de hjälpsökande bedömdes 104 inte vara i behov av triage. Av dessa 
bedömdes 89 avlidna och därför ej i behov av att triageras, medan 13 
kvarstannade i hemmet och 2 avlämnades på akutmottagning.  

För barn mellan 0-18 år (n=18) blev slutgiltig triagering grön för två, gul för 
fem, orange för fyra och röd för sju barn. Två barn triagerades utifrån ESS-
koder enligt RETTS-p. Övriga barn triagerades utifrån ESS-koder som 
återfanns i både RETTS-p och RETTS för vuxna.  Som slutgiltig triage erhöll 
två (0,4 %) av de hjälpsökande triagefärg blå, 29 (5,8 %) grön, 104 (20,9 %) 
gul, 123 (24,8 %) orange och 237 (47,8 %) triagefärg röd. En av de 
hjälpsökande saknade slutgiltig triagering.  

                                                             
1 Under ICD-10-kategori ”skador” återfanns fyra hjälpsökande som triagerats ”hängning”, varav 
räddningstjänsten avbröt en pågående hängning, samt tre hjälpsökande som utsatts för knivvåld. 
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Studie IV: kartlägga och beskriva I Väntan På Ambulans (IVPA) 
uppdrag med fokus på frekvens, händelsetider, hjärt-lungräddning 
(HLR) samt överlevnad > 30 dagar efter genomförd HLR 
 
Vid IVPA-utalarmering var mediantiden för processtiden för ambulans 1:50 
minuter och för räddningstjänsten 3:13 minuter. Ingen skillnad i processtid 
förelåg då heltidsbrandkårerna samutalarmerades vid hjärtstopplarm eller då de 
inte gjorde det (P=.32). Räddningsaktör på väg-tid för ambulans var i mediantid 
17:05 minuter och 7:40 för räddningstjänsten. Medianresponstiden var 19:07 
minuter för ambulans och 11:16 minuter för räddningstjänsten. Skillnad i 
mediantid då FIP var framme på plats före dess basbil var 2:31 minuter. Det 
fanns en variation från att FIP var 12:54 minuter före basbilen till att man var 
4:04 minuter efter den.  
 
Totalt utfördes HLR före räddningsaktörernas ankomst eller under IVPA-
uppdraget vid 183 (30,5 %) tillfällen. Av de hjälpsökande var 23 (14,9 %) vid 
liv mer än 30 dagar efter utförd hjärt-lungräddning.  Ambulansen var först på 
plats vid 10 (43,5 %) tillfällen, räddningstjänsten vid 11 (47,8 %), FIP vid ett 
(4,3 %) och vid ett tillfälle anlände ambulans och FIP simultant (4,3 %). 
Medianresponstiden till hjälpsökande som levde mer än 30 dagar efter 
genomgången HLR var 10:01 minuter för ambulansen och 9:19 minuter för 
räddningstjänsten. I 25 % av uppdragen översteg responstiden 20:34 minuter 
för ambulansen. För räddningstjänsten översteg responstiden 11:11 minuter vid 
25 % av uppdragen. Ambulansen hade en responstid som understeg 10 minuter 
vid 48 % och räddningstjänsten vid 70 % av uppdragen.  

 
Utifrån deskriptiv statistik relaterad till ambulanssjuksköterskans triagering av 
den hjälpsökande återfanns ESS-koder i RETTS samtliga sex kategorier 
representerade. Totalt hade de hjälpsökande triagerats utifrån 47 ESS-koder. 
För de tre vanligast förekommande ESS-koderna i respektive kategori, se tabell 
4.  
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Figur 3. Utalarmeringens fyra faser, pre-, alarmerings-, omhändertagande- och postfasen vid 
utalarmering av räddningsaktör till hjälpsökande 
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Diskussion 

Avhandlingens övergripande syfte var att beskriva räddningsaktörers 
erfarenheter av tidig närvaro och uppdragets karaktär vid akuta situationer i 
svensk landsbygd. För hjälpsökande som bor eller verkar i landsbygdsområden 
kan interprofessionell samverkan och utalarmering av en lokalt placerad 
räddningsaktör vara skillnaden mellan liv och död. Räddningsaktörernas fysiska 
närvaro i den hjälpsökandes närmiljö spelar en central roll.  Trots stundtals lång 
processtid hos larmcentralen så resulterar den fysiska närheten till den 
hjälpsökande att framkörningstiden är kort. Avhandlingens resultat påvisar att 
utalarmering av IVPA i landsbygdsområden innebär att möta hjälpsökande som 
lider av en bred variation av sjukdoms- och skadetillstånd, utalarmeringar som 
trots adekvat utbildning och lång yrkeserfarenhet skapar oro. Diskussionen i 
avhandlingen disponeras utifrån fyra faser i förhållande till att en 
räddningsaktör utalarmeras till en hjälpsökande; pre-, alarmerings-, 
omhändertagande- och postfasen, se figur 3.  
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en iso-spänd arbetssituation (124, 126), det vill säga med orimligt högt ställda 
krav tillsammans med upplevd låg kontroll och avsaknad av stöd. Detta tog sig 
uttryck i att vissa av sjuksköterskorna funderade på att byta jobb (III).  Behovet 
hos arbetstagare att känna socialt stöd är vida studerat (128, 129).  För 
räddningsaktörerna kan socialt stöd utgöras av de insatser som initieras för att 
möta upp räddningsaktörens farhågor för vad de förväntas möta. Initialt bör 
därför förberedande faser inriktas på att skapa mental förberedelse. Speciell 
fokus bör läggas på strategier för stresshantering samt uppmärksammande av 
situationer som räddningsaktörerna uppger sig ha oro för att möta (31, 132). Ett 
led i detta är att erbjuda ändamålsenliga utbildningsinsatser (162, 163).  
 
Ambulanssjuksköterskorna har en utbildningsnivå som är skräddarsydd för 
uppdraget (41). Ändå fanns det situationer som ambulanssjuksköterskorna, trots 
lång erfarenhet, oroade sig inför (I). Liknade resultat sågs hos 
hemsjukvårdssjuksköterskorna (III), som trots en upplevd yrkesmässig 
utbildningsnivå anpassad för att ta hand om akut sjuka, oroade sig för att inneha 
IVPA-funktionen.  Det fanns en oro hos bägge dessa räddningsaktörer relaterad 
till att utalarmeras till en hjälpsökande de kände privat. Att utalarmeras till 
hjälpsökande som räddningsaktörerna känner privat är en uppenbar källa till oro 
som verksam i landsbygdsmiljö (98). Räddningsaktörerna efterfrågade 
möjlighet att praktiskt påverka sin upplevda oro. För ambulanssjuksköterskorna 
innebar detta en möjlighet att hospitera (I) exempelvis på förlossning, för FIP 
(II) möjlighet att medfölja heltidsbrandkårens insatsbefäl och för 
hemsjukvårdssjuksköterskorna (III) möjlighet att hospitera på ambulansen.  Det 
finns en klar skillnad i vilka möjligheter de olika räddningsaktörerna har att 
aktivt påverka sin oro.  För ambulanssjuksköterskorna (I) genererade oron 
positiva effekter då de i sitt ordinarie arbete gavs möjlighet till aktiv 
problemlösning i form av hospitering och praktiska övningar av situationer de 
förväntades möta. För hemsjukvårdssjuksköterskorna (III) gavs inte denna 
möjlighet. Även om de initialt erbjöds möjlighet att hospitera på ambulansen 
medförde en förberedande utbildning på allt för hög nivå att deras oroskänslor 
intensifierades.  Konsekvenserna av negativa mentala bilder och av farhågor att 
inte kunna ta hand om akut skadade barn blev en osäkerhet att ej klara av 
uppdraget (114, 115).  Under prefasen bör varje räddningsaktör erbjudas 
möjlighet att utifrån sina unika behov påverka de orosframkallande känslor 
uppdraget frambringar. För räddningsaktörer som sällan utalarmeras på uppdrag 
utanför ordinarie arbetsuppgifter bör utbildningsinsatser med basala 
livsavgörande åtgärder prioriteras, såsom att upprätthålla fria luftvägar, HLR 
och att stoppa blödningar. Under utbildningen bör den hjälpsökandes behov av 
tidig mänsklig närvaro lyftas fram med fokus på räddningsaktörernas möjlighet 
till lindring av den existentiella oro den hjälpsökande upplever i samband med 
utalarmering.  
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Prefas 
Tiden innan en utalarmering av räddningsaktör inträffar benämns ”prefasen”.  
Prefasen karaktäriseras av en förberedande fas där räddningsaktörerna rustar sig 
för att möta den hjälpsökande. I avhandlingen återfinns två studier (II, III) där 
redan befintliga yrkeskategorier implementerat nya arbetsuppgifter i avsikt att 
komma först på plats till en akut sjuk eller skadad hjälpsökande. Vid 
implementeringsprocesser fallerar ofta implementeringar då nya rutiner inte 
anpassas till organisationens aktuella förutsättningar för förändring (160, 161). 
Damschroder et al. (160) menar att det finns fyra väsentliga faktorer att ta 
hänsyn till vid implementeringsprocesser inom hälso- och sjukvård såsom 
planering, engagemang, utförande samt reflektion och utvärdering. Vid 
planeringen av en ny intervention bör medarbetarnas behov och perspektiv ligga 
till grund för hur rutiner, styrdokument och förberedande utbildning utformas, 
för att säkerställa att medarbetarna är trygga med de nya arbetsuppgifterna. 
Damschroder et al. menar vidare att skapande av engagemang inom 
arbetsgruppen ofta förbises vid implementeringsprocesser och de framhåller 
vikten av att hitta nyckelpersoner inom verksamheten för att marknadsföra nya 
arbetsrutiner. Implementeringen bör därefter utföras utifrån planeringsfasens 
förutbestämda mål och riktlinjer. Till slut ska medarbetarna ges möjlighet att ge 
feedback om deras erfarenheter av implementeringen och dess framväxt samt 
utvärdera implementeringens effekter (160).    
 
För räddningstjänsten innebar införandet av FIP-funktionen (II) en förändring i 
arbetssätt för såväl styrkeledaren som resterande brandstyrka. En styrka vid 
införandet av FIP var att förberedande utbildningsinsatser var anpassade till 
FIP-funktionen. Då de styrkeledare som erhöll FIP-funktionen redan innan 
implementeringen av FIP hade en ledande funktion inom gruppen torde 
implementeringen inom gruppen ha underlättats. Dock framkom avsaknaden av 
för uppdraget anpassad teknisk utrustning. Ett resultat av att FIP-funktionen 
utvärderades blev att såväl navigeringssystem (GPS) som medicinsk-teknisk 
utrustning (defibrillator) sedermera tillfördes. För 
hemsjukvårdssjuksköterskorna (III) innebar den nya arbetsuppgiften IVPA att 
ytterligare en arbetsuppgift lades till en redan belastad arbetssituation. 
Sjuksköterskorna upplevde initialt en brist på insyn och involvering i 
implementeringsprocessen, vilket resulterade i att de upplevde uppdraget som 
otydligt och saknade kontroll över sin arbetssituation. De uttryckte även 
farhågor för att det inte gick att kombinera deras arbetssituation med IVPA:s 
krav på att ständigt vara "stand by" utan att när som helst utalarmeras på nya 
arbetsuppgifter. Med utgångspunkt i Karasek, Theorell och Jonssons krav-, 
kontroll- och stödmodell kan hemsjukvårdssjuksköterskornas situation leda till 
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av att utalarmera räddningsaktörer på IVPA-uppdrag. Att processtiden för 
utalarmering av räddningstjänsten blir så fördröjd är en direkt påverkan av de 
riktlinjer respektive räddningstjänstorganisation anger till larmcentralen. 
Skillnaden mellan ambulansens och räddningstjänstens processtid i samband 
med ett IVPA-uppdrag kan förklaras av att räddningsåtgöraren måste invänta 
SOS-operatörens indexering av den hjälpsökandes tillstånd innan utalarmering 
av räddningstjänsten påbörjas. Mer omfattande kriterier för utalarmering hade 
genererat en tidigare utalarmering. Detta hade dock resulterat i en ökning i 
antalet utalarmeringar för räddningstjänsten.  Det ska också tas i beaktande att 
det under senare år blivit allt svårare att rekrytera deltidsbrandmän.  Mer än 
hälften av Sveriges räddningstjänster uppger att de inte klarar av att upprätthålla 
den politiskt beslutade beredskapen (165).  Det har även framkommit kritik från 
deltidsbrandmännens arbetsgivare som blir irriterade av att deras personal 
alltför ofta lämnar sitt ordinarie arbete för att åka på IVPA-uppdrag (166).  
 
Nästa tidsperiod i alarmeringsfasen är inställelsetiden, det vill säga den tid det 
tar från att räddningsaktören erhållit larmet tills avfärd mot den hjälpsökande 
påbörjats. För ambulans och heltidsbrandkåren innebär den fysiska närvaron på 
arbetsplatsen att de omedelbart kan påbörja avfärd till den hjälpsökande. För 
FIP (II) och hemsjukvårdssjuksköteskorna (III) gav deras nya arbetsuppgifter 
samma förutsättning. Återigen spelar den tekniska utrustningen och tydliga 
beslutssystem en viktig roll. Från att tidigare ha behövt ta sig till brandstationen 
och åka med resterande brandstyrka i gemensam brandbil, innebär en ständig 
tillgång till eget fordon att FIP har möjlighet att markant korta ner 
inställelsetiden (II, IV).  För räddningstjänsten medförde FIP (II), förutom en 
ökad möjlighet att rädda liv, även möjlighet att i ett tidigt skede bryta en 
händelsekedja som leder till att ett fullskaligt scenario kan utvecklas. Tidig 
respons i kombination med snabba och korrekta beslut blir för räddningstjänsten 
direkt avgörande för utfallet av en situation (167), där varje minuts reducering 
av responstiden genererar samhällsekonomisk nytta (23). Även om 
hemsjukvårdssjuksköterskornas förutsättningar att åka på IVPA-uppdrag, om 
de inte var upptagna med hemsjukvårdspatient, medförde en kort inställelsetid 
så innebar den bristande tydligheten i beslutsriktlinjer och knapphändig 
information vid utalarmeringen att vissa IVPA-uppdrag förbisågs (III). Brist i 
implementeringsprocessen kan uppträda där medarbetarnas behov och 
perspektiv inte låg till grund för hur rutiner och styrdokument utformades (160). 
En skillnad finns mellan FIP:s (II) och hemsjukvårdssjuksköterskornas (III) 
förutsättningar. Trots kritik från vissa arbetsgivare om en allt mer tilltagande 
utalarmeringsfrekvens (166), hade FIP stöd från arbetsgivaren för att i händelse 
av utalarmering lämna pågående arbetsuppgifter. Vid tidpunkter då 
hemsjukvårdssjuksköterskorna (III) var upptagna med patienter erfor de, trots 
att riktlinjer föreskrev att de inte behövde respondera, att de ställdes inför etiska 
dilemman då de fick prioritera mellan patienter. Oavsett om de valde att åka på 
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Alarmeringsfasen 
Tiden från det att inringaren ringt det nationella larmnumret 112 till dess att 
räddningsaktörerna är framme hos den hjälpsökande benämns 
”alarmeringsfasen”. Alarmeringsfasen indelas i tidsperioderna svars-, process-
, inställelse-, framkörnings-, räddningsaktör på väg- och responstid, se figur 3. 
Svarstiden inbegriper tid från att samtal inkommer till larmcentralen till dess att 
SOS-operatören svarar. När samtal inkommer till larmcentralen ska merparten 
av dem enligt lag besvaras inom 8 sekunder, och ingen som ringer ska behöva 
vänta längre än 30 sekunder. I likhet med en tidigare statlig utredning (34) visar 
resultatet i studie IV att larmcentralen har svårt att motsvara detta krav. 
Larmsamtalen (n=600) som inkom i samband med en IVPA-utalarmering hade 
en mediansvarstid på 7 sekunder. Anmärkningsvärt var att i fler än 25 % av 
larmen (Q3) tog det mer är 13 sekunder för larmcentralen att besvara och att 
enstaka samtal hade upp till 3:51 minuters svarstid (IV). Det ska dock påtalas 
att medelsvarstiden 2018 sjönk för 112-samtal i förhållande till föregående år 
trots en ökad samtalsfrekvens (164). Nästa tidsperiod under alarmeringsfasen är 
processtiden som inbegriper tiden från att samtalet mottagits på larmcentralen 
till dess att ambulansdirigenten och räddningsåtgöraren utalarmerat 
räddningsaktörerna.  Det finns en signifikant skillnad, vilket det ska, i processtid 
mellan utalarmering av ambulans och räddningstjänst vid IVPA-utalarmering 
(IV). Detta är relevant då ambulansutalarmeringen prioriteras när hjälpsökande 
lider av akut livshotande sjukdomar och skador, och räddningstjänsten är ett 
komplement vid tillfällen då ambulansen har lång förväntad responstid. För 
samtliga IVPA-utalarmeringar (n=600) var skillnaden i processtid mellan 
utalarmering av ambulans till dess att räddningstjänst utalarmerades 1:23 
minuter. Tidsskillnaden kan tyckas marginell. Dock ska tidsfaktorn i samband 
med akut livshotande tillstånd inte negligeras, då varje minuts fördröjning för 
den hjälpsökande kan vara skillnaden mellan liv och död (10-14).  Orsakerna 
till att processtiden skiljer sig åt mellan de två räddningsaktörerna är flera. En 
kan härledas till att ambulansdirigenten utalarmerar ambulans så fort de bedömt 
att den hjälpsökande befinner sig i ett livshotande tillstånd, medan 
räddningsåtgöraren behöver mer information för att avgöra om den 
hjälpsökandes tillstånd faller inom ramen för IVPA-utalarmering. Det kan även 
bero på att ambulansdirigenten under larmsamtalets gång identifierar 
ambulansens långa responstid och därför skickar ärendet vidare till 
räddningsåtgöraren en tid efter utalarmering av ambulans. Anmärkningsvärt är 
att under en period då larmcentralen samutalarmerade heltidsräddningstjänsten 
vid hjärtstopp (IV) sågs ingen signifikant skillnad i processtid, vilket indikerar 
att larmcentralen måste arbeta aktivt för att förkorta denna tidperiod. 
Larmcentralens operatörer behöver därför stöd av teknisk utrustning och 
beslutssystem utformade så att de i ett tidigt skede uppmärksammas på vikten 



51 

av att utalarmera räddningsaktörer på IVPA-uppdrag. Att processtiden för 
utalarmering av räddningstjänsten blir så fördröjd är en direkt påverkan av de 
riktlinjer respektive räddningstjänstorganisation anger till larmcentralen. 
Skillnaden mellan ambulansens och räddningstjänstens processtid i samband 
med ett IVPA-uppdrag kan förklaras av att räddningsåtgöraren måste invänta 
SOS-operatörens indexering av den hjälpsökandes tillstånd innan utalarmering 
av räddningstjänsten påbörjas. Mer omfattande kriterier för utalarmering hade 
genererat en tidigare utalarmering. Detta hade dock resulterat i en ökning i 
antalet utalarmeringar för räddningstjänsten.  Det ska också tas i beaktande att 
det under senare år blivit allt svårare att rekrytera deltidsbrandmän.  Mer än 
hälften av Sveriges räddningstjänster uppger att de inte klarar av att upprätthålla 
den politiskt beslutade beredskapen (165).  Det har även framkommit kritik från 
deltidsbrandmännens arbetsgivare som blir irriterade av att deras personal 
alltför ofta lämnar sitt ordinarie arbete för att åka på IVPA-uppdrag (166).  
 
Nästa tidsperiod i alarmeringsfasen är inställelsetiden, det vill säga den tid det 
tar från att räddningsaktören erhållit larmet tills avfärd mot den hjälpsökande 
påbörjats. För ambulans och heltidsbrandkåren innebär den fysiska närvaron på 
arbetsplatsen att de omedelbart kan påbörja avfärd till den hjälpsökande. För 
FIP (II) och hemsjukvårdssjuksköteskorna (III) gav deras nya arbetsuppgifter 
samma förutsättning. Återigen spelar den tekniska utrustningen och tydliga 
beslutssystem en viktig roll. Från att tidigare ha behövt ta sig till brandstationen 
och åka med resterande brandstyrka i gemensam brandbil, innebär en ständig 
tillgång till eget fordon att FIP har möjlighet att markant korta ner 
inställelsetiden (II, IV).  För räddningstjänsten medförde FIP (II), förutom en 
ökad möjlighet att rädda liv, även möjlighet att i ett tidigt skede bryta en 
händelsekedja som leder till att ett fullskaligt scenario kan utvecklas. Tidig 
respons i kombination med snabba och korrekta beslut blir för räddningstjänsten 
direkt avgörande för utfallet av en situation (167), där varje minuts reducering 
av responstiden genererar samhällsekonomisk nytta (23). Även om 
hemsjukvårdssjuksköterskornas förutsättningar att åka på IVPA-uppdrag, om 
de inte var upptagna med hemsjukvårdspatient, medförde en kort inställelsetid 
så innebar den bristande tydligheten i beslutsriktlinjer och knapphändig 
information vid utalarmeringen att vissa IVPA-uppdrag förbisågs (III). Brist i 
implementeringsprocessen kan uppträda där medarbetarnas behov och 
perspektiv inte låg till grund för hur rutiner och styrdokument utformades (160). 
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Alarmeringsfasen 
Tiden från det att inringaren ringt det nationella larmnumret 112 till dess att 
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”alarmeringsfasen”. Alarmeringsfasen indelas i tidsperioderna svars-, process-
, inställelse-, framkörnings-, räddningsaktör på väg- och responstid, se figur 3. 
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SOS-operatören svarar. När samtal inkommer till larmcentralen ska merparten 
av dem enligt lag besvaras inom 8 sekunder, och ingen som ringer ska behöva 
vänta längre än 30 sekunder. I likhet med en tidigare statlig utredning (34) visar 
resultatet i studie IV att larmcentralen har svårt att motsvara detta krav. 
Larmsamtalen (n=600) som inkom i samband med en IVPA-utalarmering hade 
en mediansvarstid på 7 sekunder. Anmärkningsvärt var att i fler än 25 % av 
larmen (Q3) tog det mer är 13 sekunder för larmcentralen att besvara och att 
enstaka samtal hade upp till 3:51 minuters svarstid (IV). Det ska dock påtalas 
att medelsvarstiden 2018 sjönk för 112-samtal i förhållande till föregående år 
trots en ökad samtalsfrekvens (164). Nästa tidsperiod under alarmeringsfasen är 
processtiden som inbegriper tiden från att samtalet mottagits på larmcentralen 
till dess att ambulansdirigenten och räddningsåtgöraren utalarmerat 
räddningsaktörerna.  Det finns en signifikant skillnad, vilket det ska, i processtid 
mellan utalarmering av ambulans och räddningstjänst vid IVPA-utalarmering 
(IV). Detta är relevant då ambulansutalarmeringen prioriteras när hjälpsökande 
lider av akut livshotande sjukdomar och skador, och räddningstjänsten är ett 
komplement vid tillfällen då ambulansen har lång förväntad responstid. För 
samtliga IVPA-utalarmeringar (n=600) var skillnaden i processtid mellan 
utalarmering av ambulans till dess att räddningstjänst utalarmerades 1:23 
minuter. Tidsskillnaden kan tyckas marginell. Dock ska tidsfaktorn i samband 
med akut livshotande tillstånd inte negligeras, då varje minuts fördröjning för 
den hjälpsökande kan vara skillnaden mellan liv och död (10-14).  Orsakerna 
till att processtiden skiljer sig åt mellan de två räddningsaktörerna är flera. En 
kan härledas till att ambulansdirigenten utalarmerar ambulans så fort de bedömt 
att den hjälpsökande befinner sig i ett livshotande tillstånd, medan 
räddningsåtgöraren behöver mer information för att avgöra om den 
hjälpsökandes tillstånd faller inom ramen för IVPA-utalarmering. Det kan även 
bero på att ambulansdirigenten under larmsamtalets gång identifierar 
ambulansens långa responstid och därför skickar ärendet vidare till 
räddningsåtgöraren en tid efter utalarmering av ambulans. Anmärkningsvärt är 
att under en period då larmcentralen samutalarmerade heltidsräddningstjänsten 
vid hjärtstopp (IV) sågs ingen signifikant skillnad i processtid, vilket indikerar 
att larmcentralen måste arbeta aktivt för att förkorta denna tidperiod. 
Larmcentralens operatörer behöver därför stöd av teknisk utrustning och 
beslutssystem utformade så att de i ett tidigt skede uppmärksammas på vikten 
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Räddningsaktörer som med enkla hjälpmedel i form av släckutrustning och 
defibrillatorer kan betyda att en brand avstannar eller vara skillnaden mellan liv 
och död i händelse av hjärtstopp.  
 
 
 

Omhändertagandefasen  
Tiden från räddningsaktörernas ankomst till den hjälpsökande tills de återgår 
till ordinarie arbetsuppgifter benämns ”omhändertagandefasen”. Hos samtliga 
räddningsaktörer (I-III) infinner sig en oro i samband med 
omhändertagandefasen relaterad till känslan av otillräcklighet. FIP (II) som 
anländer före resterande basstyrka och andra räddningsaktörer oroade sig för att 
komma först på plats och inte kunna starta en insats. Liknande resultat har 
påvisats i Jacobssons et al. (7), Elmqvist et al. (8) och De Soir et al. (9) där den 
gemensamma grunden till oro är att räddningsaktörerna initialt erfar sig vara 
underbemannade. Ambulanssjuksköterskornas förutsättning att tillsammans 
med kollega komma först på plats till den hjälpsökande är något som inte delas 
av första insatspersonerna (II) eller hemsjukvårdssjuksköterskorna (III). Nordén 
et al. (86) och Gunnarsson et al. (29) påpekar ambulanssjuksköterskans fördel 
av att tillsammans med en kompetent kollega känna stöd under 
omhändertagandefasen.  Kollegans påverkan på upplevd oro hos 
ambulanssjuksköterskan är betydande då en van kollega som hen känner 
förtroende för genererar ett stöd som gör att oro för situationen avtar (I). Att ha 
lång yrkeserfarenhet av att omhänderta akut sjuka och skadade hjälpsökande 
har dock visat sig ha en ambivalent påverkan på ambulanssjuksköterskans oro 
(I). Å ena sidan gör erfarenheter av att möta akut sjuka och skadade 
hjälpsökande dem trygga i omhändertagandet, men å andra sidan gör 
erfarenheter dem uppmärksamma på hur mycket det finns att oroa sig inför. 
Även Halpern et al. menar att trots lång yrkeserfarenhet finns det situationer 
som van ambulanspersonal oroar sig inför. Att möta barn som far illa, mänsklig 
tragik och sorg är något som de aldrig vänjer sig vid (90). Flertalet studier 
påtalar oron hos räddningsaktörer i samband med omhändertagande av det akut 
sjuka eller skadade barnet (86, 97), vilket även ambulanssjuksköterskorna (I) 
och hemsjukvårdssjuksköterskorna (III) gör. Resultatet i studie IV visar att det 
finns risk att möta akut sjuka eller skadade barn då 18 (3 %) av de hjälpsökande 
var under 18 år, varav 11 bedömts befunnits vara i ett akut livshotande tillstånd.  
 
 
Vidare visar resultat relaterat till ambulanssjuksköterskans triagering (IV) att 
utalarmering på IVPA-uppdrag innebär att möta hjälpsökande som lider av en 
bred variation av sjukdoms- och olyckstillstånd, då de hjälpsökande triagerats 
utifrån 47 olika ESS-koder.  Förutom mångfalden av sjukdoms-/skadetillstånd 
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IVPA-uppdrag eller ej så ansåg de att pågående möten med 
hemsjukvårdspatienter stördes, vilket även hemsjukvårdspatienter uppger vara 
irriterande (79).  Vården ska vara rättvis och utgångspunkten är att alla har lika 
stor rätt till vårdande aktiviteter. Rättvisekravet ska dock vägas emot behovet 
av hjälp. Det kan vid vissa tillfällen anses rättvist att i större utsträckning hjälpa 
en hjälpsökande med stort behov av vård före en annan som inte har samma 
behov för tillfället (104). Hemsjukvårdssjuksköterskorna (III) menade att 
IVPA-uppdraget inte var anpassat till deras kontext där de alltid hade 
inplanerade möten med hemsjukvårdspatienter. Konsekvenserna av IVPA-
uppdraget blev att hemsjukvårdssjuksköterskorna erfor att mötet med den 
enskilde patienten blev lidande när det alltid fanns en oro att vid utalarmering 
behöva lämna ett, för hemsjukvårdspatienten, prioriterat möte.      
 
Under framkörningstiden, det vill säga den tidsperiod från att räddningsaktören 
påbörjat avfärd till den hjälpsökande till ankomst, blir tidsvinsten av att 
utalarmera räddningsaktörer på IVPA-uppdrag i landsbygdsmiljö tydlig (IV). 
Trots en, i förhållande till ambulansen, längre inställelsetid och fördröjd 
processtid så är räddningsaktör på väg-tid betydligt kortare för räddningstjänst 
och FIP. För samtliga IVPA-uppdrag (n=600) innebär utalarmering av 
räddningstjänst och FIP att medianresponstiden, det vill säga tid från att 
nödsamtal besvaras av SOS-operatör tills dess att räddningsaktören anländer till 
en hjälpsökande, sjunker från 19:07 minuter för ambulans till 11:16 minuter för 
räddningstjänst och FIP (IV). För den hjälpsökande innebär denna tidsbesparing 
en markant ökad chans till överlevnad (10-14).  Den innebär även att den 
hjälpsökande erhåller en tidig mänsklig närvaro i den stundtals kaotiska miljö 
som infinner sig vid ett akut sjukdoms- eller olycksfall (5). Det finns i Sverige 
idag ett flertal pågående initiativ där civila insatspersoner boende i 
landsbygdsområden utalarmeras för att förkorta responstiden vid livshotande 
tillstånd (168). Exempelvis har implementering av sms-livräddare, som med 
hjälp av GPS-lokalisering via mobiltelefon utalarmerats vid hjärtstopp, 
genererat såväl förkortad inställelsetid som responstid (21). Från att endast varit 
anpassad till storstadsmiljö har nu denna funktion även börjat användas i 
landsbygdsområden. Även försök med att skicka drönare utrustade med 
hjärtstartare till plats för hjärtstopp har påbörjats, vilket kan korta ner tiden till 
att effektiva behandlingsmöjligheter ges till räddningsaktörer närvarande hos 
den hjälpsökande (169).  Även för insatser som kräver räddningstjänstens 
resurser har initiativ tagits där andra aktörer som är närvarande i 
landsbygdsområden utalarmerats. Exempelvis har väktare (170) och civila 
insatspersoner (168) utrustade med släckutrustning utalarmerats för att om 
möjligt stoppa brandförloppet innan räddningstjänstens ankomst. Då 
majoriteten av utalarmeringar i landsbygdsområden har responstider som 
överstiger 10 minuter (IV), krävs det att nya innovativa lösningar initieras där 
räddningsaktörer som bor och verkar i landsbygdsområden kan utalarmeras. 
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Postfas 
Tiden efter att räddningsaktörerna utalarmerats och omhändertagit den 
hjälpsökande benämns ”postfasen”. Vikten av att efter händelsen erbjuda 
samtalsstöd är stor (I-III).  Ambulanssjuksköterskorna fann stöd i att efter 
händelsen ventilera sina tankar med kollegor de känner förtroende för (I). Det 
behövde dock inte vara samma kollega som de utalarmerats tillsammans med. 
Att de erfor samma situation som kollegan betyder alltså inte alltid att de 
samtalar om situationen, utan istället söker de stöd från någon annan de känner 
förtroende för.  Såväl FIP (II) som hemsjukvårdssjuksköterskorna (III) 
upplevde sig exkluderade från resten av gruppen efter utförd utalarmering. 
Hemsjukvårdssjuksköterskorna i den meningen att de efter utalarmeringen 
återgick till ordinarie arbete och därigenom aldrig fick möjlighet att ventilera 
sina tankar med andra närvarande räddningsaktörer. För FIP resulterade den nya 
yrkesrollen i att de blev exkluderade från samtalsstöd då resterande brandstyrka 
hann rekapitulera och bearbeta sina erfarenheter redan på väg hem i basbilen. 
Behovet av att erbjudas samtalsstöd efter att ha utsatts för traumatiska händelser 
är stort (171). Såväl räddningsaktörer (7) som privatpersoner (172, 173) som 
utfört livräddande åtgärder efterfrågar uppföljning, uppföljning där de vill 
försäkra sig om att de åtgärder de utfört varit korrekta, men också för att utifrån 
en allmänmänsklig oro veta hur det gått för den hjälpsökande. Genom att vid ett 
tidigt skede erbjuda samtalsstöd minskar risken för missförstånd och 
missuppfattningar omkring den upplevda situationen. Avsaknad av samtalsstöd 
förstärker negativa känslor och oanpassningsbara beteenden som kan 
uppkomma av situationen (171). Stöd efter att ha erfarit en traumatisk händelse 
bör dock individanpassas då förmåga och motståndskraft att hantera situationen 
är olika (120, 132, 174).  Skillnaden ligger i individens förmåga i att återhämta 
sig efter situationen. Medan vissa individer redan från början startar processen 
att återhämta sig så finns det individer som, trots milda initiala reaktioner, har 
en försenad reaktion där besvären istället intensifieras under tid (120). Det finns 
även individer som initialt, och likaså över tid, har starka reaktioner efter den 
uppkomna situationen och de riskerar att utveckla kroniska besvär (120, 175).  
Därför bör ambulanssjuksköterskorna (I) som uppgav att de ignorerade sin oro 
uppmärksammas. Deras uttryck kan vara en initialt mild reaktion på upplevda 
situationer som efterhand riskerar att intensifieras. Det kan även tyda på ett 
arbetsklimat där individen inte erfar socialt stöd eller att det inte är accepterat 
att ventilera sin oro med andra. Detta resonemang stärks av Haslam et al. (97) 
som menar att det finns räddningsaktörer som inte vill visa sig svaga inför 
kollegor och därför inte söker deras stöd efter påfrestande händelser. Ju mer 
socialt isolerade eller ju mindre socialt integrerade individer känner sig, desto 
större är risken för att drabbas av såväl fysiska som psykiska besvär då de utsätts 
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befinner sig flertalet av de hjälpsökande i, av ambulanssjuksköterska bedömt, 
livshotande tillstånd då 72,6 % av dem triagerats röd eller orange. Till detta ska 
tilläggas att 89 hjälpsökande (14,8 %) bedömdes avlidna på plats och därför inte 
erhöll triagering, men initialt befunnit sig i ett livshotande tillstånd. Vid tre 
tillfällen möter räddningsaktörerna hjälpsökande som utsatts för knivvåld och 
vid fyra tillfällen triageras hjälpsökande som ”hängning”, varav 
räddningstjänsten avbryter en pågående hängning. Vidare har 15 hjälpsökande 
triagerats som ”förgiftning” då de intoxikerat sig med diverse berusningsmedel. 
Det finns en oro associerad med att som räddningsaktör verka i miljöer där de 
påträffar hjälpsökande som bär vapen, är berusade och där hotfull stämning 
råder (7, 87).  För FIP (II) blir oron under omhändertagandefasen påtaglig då de 
har en farhåga att självständigt förväntas ingripa vid hotfulla situationer.  Även 
hos ambulanssjuksköterskorna infinner sig en oro i samband med hotfulla 
situationer (I). Kartläggningen av IVPA-uppdragens karaktär (IV) påvisar en 
mångfacetterad miljö, där räddningsaktörerna i stundtals kaotiska situationer 
möter hjälpsökande som lider av en bred variation av sjukdoms- och 
olyckstillstånd.  Vikten av att räddningsaktörerna stödjer varandra under 
omhändertagandefasen blir på detta sätt central. Det gäller särskilt det stöd 
ambulanssjuksköterskorna, som dagligen utalarmeras till situationer i denna 
miljö, kan ge övrigt utalarmerade rädddningsaktörer.  
 
För hemsjukvårdssjuksköterskorna (III) innebär avsaknaden av involvering 
under omhändertagandefasen att de ifrågasätter effekten av sin närvaro. De erfar 
att samverkan sker sekventiellt då de efter ambulansens ankomst inte ges 
utrymme att förverkliga den synkrona samverkansidé IVPA syftar till (18, 56). 
Effekten av deras insats ifrågasätts då de inte vet om de gjort rätt saker under 
IVPA-uppdraget eftersom ambulanssjuksköterskorna inte är intresserade av vad 
hemsjuksköterskorna utfört innan ambulansens ankomst. Även Roberts et al. 
(102) beskriver en besvikelse i att inte känna sig bekräftad av 
ambulanspersonalen hos de räddningsaktörer som utalarmeras till hjälpsökande 
i väntan på ambulans ankomst. Hemsjukvårdssjuksköterskorna upplever att de 
har rätt kompetens för att utföra IVPA-uppdrag, men de anser sig inte ha 
förutsättningar att lämna sina ordinarie arbetsuppgifter till förmån för IVPA-
uppdrag. Med detta i åtanke bör IVPA:s inre och yttre effektivitet beaktas. För 
att säkerställa yttre effektivitet krävs att räddningsaktörerna som utalarmeras på 
IVPA-uppdrag, förutom den fysiska närheten till den hjälpsökande, direkt kan 
lämna pågående arbetsuppgifter. För att hög inre effektivitet ska tillförsäkras 
krävs att räddningsaktörerna snabbt kan komma till platsen och påbörja 
livräddande behandling. Tidsfaktorns betydelse vid akut livshotande tillstånd 
(10-12) gör att fokus bör vara på att finna räddningsaktörer som snabbt kan 
respondera.  
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Postfas 
Tiden efter att räddningsaktörerna utalarmerats och omhändertagit den 
hjälpsökande benämns ”postfasen”. Vikten av att efter händelsen erbjuda 
samtalsstöd är stor (I-III).  Ambulanssjuksköterskorna fann stöd i att efter 
händelsen ventilera sina tankar med kollegor de känner förtroende för (I). Det 
behövde dock inte vara samma kollega som de utalarmerats tillsammans med. 
Att de erfor samma situation som kollegan betyder alltså inte alltid att de 
samtalar om situationen, utan istället söker de stöd från någon annan de känner 
förtroende för.  Såväl FIP (II) som hemsjukvårdssjuksköterskorna (III) 
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yrkesrollen i att de blev exkluderade från samtalsstöd då resterande brandstyrka 
hann rekapitulera och bearbeta sina erfarenheter redan på väg hem i basbilen. 
Behovet av att erbjudas samtalsstöd efter att ha utsatts för traumatiska händelser 
är stort (171). Såväl räddningsaktörer (7) som privatpersoner (172, 173) som 
utfört livräddande åtgärder efterfrågar uppföljning, uppföljning där de vill 
försäkra sig om att de åtgärder de utfört varit korrekta, men också för att utifrån 
en allmänmänsklig oro veta hur det gått för den hjälpsökande. Genom att vid ett 
tidigt skede erbjuda samtalsstöd minskar risken för missförstånd och 
missuppfattningar omkring den upplevda situationen. Avsaknad av samtalsstöd 
förstärker negativa känslor och oanpassningsbara beteenden som kan 
uppkomma av situationen (171). Stöd efter att ha erfarit en traumatisk händelse 
bör dock individanpassas då förmåga och motståndskraft att hantera situationen 
är olika (120, 132, 174).  Skillnaden ligger i individens förmåga i att återhämta 
sig efter situationen. Medan vissa individer redan från början startar processen 
att återhämta sig så finns det individer som, trots milda initiala reaktioner, har 
en försenad reaktion där besvären istället intensifieras under tid (120). Det finns 
även individer som initialt, och likaså över tid, har starka reaktioner efter den 
uppkomna situationen och de riskerar att utveckla kroniska besvär (120, 175).  
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större är risken för att drabbas av såväl fysiska som psykiska besvär då de utsätts 
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befinner sig flertalet av de hjälpsökande i, av ambulanssjuksköterska bedömt, 
livshotande tillstånd då 72,6 % av dem triagerats röd eller orange. Till detta ska 
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ambulanssjuksköterskorna, som dagligen utalarmeras till situationer i denna 
miljö, kan ge övrigt utalarmerade rädddningsaktörer.  
 
För hemsjukvårdssjuksköterskorna (III) innebär avsaknaden av involvering 
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att samverkan sker sekventiellt då de efter ambulansens ankomst inte ges 
utrymme att förverkliga den synkrona samverkansidé IVPA syftar till (18, 56). 
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att säkerställa yttre effektivitet krävs att räddningsaktörerna som utalarmeras på 
IVPA-uppdrag, förutom den fysiska närheten till den hjälpsökande, direkt kan 
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respondera.  
 
 



57 

generera. Berlin och Carlström (136) menar vidare att en alltmer byråkratisk 
uppdelning räddningsaktörerna emellan har medfört att samverkan blivit allt 
svårare att genomföra. Samverkan som tidigare utfördes vardagligen försvåras 
numera av att räddningsaktörerna verkar under olika lagrum och av ekonomiska 
incitament (ibid.).  
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för situationer som är skrämmande eller hotar deras existentiella villkor (126, 
176).   
 
Att som räddningsaktör verka i miljöer där det föreligger en kontinuerlig 
förväntan på att utsättas för traumatiska händelser skapar existentiella 
frågeställningar (120), vilket kräver stöd såväl före, under som efter händelsen 
(31, 119, 120).  Historiskt har samtalsstöd med flera räddningsaktörer 
genomförts via gemensam debriefing där känslomässig bearbetning av 
händelsen stått i fokus (31). Dock avråder Socialstyrelsen (163) ifrån denna typ 
av samtalsstöd då den påvisats vara verkningslös på flera individer och istället 
minskat individens förmåga till återhämtning (177). Det föreligger även en risk 
att en återupprepning av händelsen via debriefing istället leder till en re-
traumatisering, det vill säga ”återuppväckande av obearbetade minnen från en 
specifik händelse, som leder till en förvärrad eller förnyad psykisk 
symptomatologi” (163), vilket istället fördröjer eller avbryter den drabbades 
möjlighet till återhämtningsprocess (130). Liknade resultat sågs hos 
ambulanssjuksköterskorna (I) som ansåg att debriefing såväl lindrade som 
eskalerade deras oro. För de involverade räddningsaktörerna (I-III) fanns en 
tydlig skillnad i tillgången till upparbetade stödfunktioner. 
Ambulanssjuksköterskorna (I) och räddningstjänsten (II) har upparbetade 
stödfunktioner. Dessa räddningsaktörer arbetar i par eller i grupp och finner 
socialt stöd inom gruppen. När FIP (II) skildes från sin grupp blev bristen på 
socialt stöd efter en traumatisk händelse tydlig. För 
hemsjukvårdssjuksköterskorna (III) innebar bristen på grupptillhörighet att de 
inte hade någon att ventilera sina erfarenheter med efter genomfört uppdrag. De 
fick emotionellt stöd från andra hemsjukvårdssjuksköterskor efter uppdraget. 
Dock hade dessa inte själva närvarat vid omhändertagandet. Det informativa 
stöd som de efterfrågade uteblev dock då de efter uppdraget återgick till 
ordinarie arbetsuppgifter. Att utarbeta stödfunktioner som individanpassas 
utifrån räddningsaktörens unika behov är betydelsefullt (119, 129, 131). För 
hemsjukvårdssjuksköterskorna (III) blev det tydligt att organisatoriskt stöd 
saknades under implementeringsprocessen av IVPA inom deras verksamhet. På 
så sätt gavs de aldrig möjlighet att ge feedback på sina erfarenheter av 
implementeringen och dess effekter (160). I samband med interprofessionell 
samverkan vid IVPA-uppdrag behöver samtliga involverade räddningsaktörer 
erbjudas att vid behov inkluderas i efterföljande samtalsstöd. För de 
räddningsaktörer som enskilt utalarmeras och som saknar möjlighet till 
samtalsstöd i grupp efter händelsen blir det särskilt viktigt. Behovet av 
samverkansövningar är stor, samverkansövningar som syftar till att stärka 
grupptillhörigheten hos de räddningsaktörer som utalarmerats på IVPA-
uppdraget. Samtliga räddningsaktörer (I- III) framhöll vikten av att de gavs 
möjlighet att samöva, vilket Berlin och Carlström (56) menar är absolut 
nödvändigt för att nå den synergieffekt den interprofessionella samverkan kan 
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Stödfunktioner bör utformas där räddningsaktörerna upplever stöd under pre-, 
alarmerings-, omhändertagande- och postfasen, se figur 4. För att generera 
effektiv interprofessionell samverkan krävs under prefasen att 
räddningsaktörernas förutsättningar anpassas till IVPA-uppdraget där en tidig 
närvaro hos den hjälpsökande är av betydelse. För att tillförsäkra hög yttre 
effektivitet vid utalarmering av räddningsaktörer krävs en arbetssituation som 
möjliggör kort inställelsetid. Detta kräver ett organisatoriskt stöd där 
arbetsgivaren involverar räddningsaktören i implementeringsprocessen. För att 
tillförsäkra hög inre effektivitet krävs för uppdraget ändamålsenlig utbildning. 
Innan uppstart av utalarmering ska därför räddningsaktörerna erbjudas en för 
uppdraget nivåanpassad utbildning utformad utifrån de förutsättningar 
utalarmeringen kräver. Fokus behöver ligga på att i ett tidigt skede starta basala 
livsuppehållande åtgärder såsom upprätthålla fria luftvägar, HLR med 
defibrillator och stoppa yttre blödningar. Stödfunktioner behöver 
individanpassas utifrån individens önskemål såsom att erbjudas möjlighet till 
hospitering. Räddningsaktörerna ska erbjudas kontinuerliga 
samverkansövningar med samtliga involverade aktörer för att främja effektiv 
samverkan under omhändertagandet av den hjälpsökande. Vikten av synkrona 
samverkanseffekter bör poängteras där samtliga räddningsaktörer får 
bekräftelse på betydelsen av deras insats.  Under alarmringsfasen krävs att 
larmcentralens operatörer erhåller stöd i form av teknisk utrustning och 
beslutssystem utformade så att de i ett tidigt skede uppmärksammas på vikten 
av att utalarmera lokalt placerade räddningsaktörer. För räddningsaktörerna 
krävs att tydliga riktlinjer utformas, där det inte råder några tvivel om vilka 
situationer eller under vilka förutsättningar räddningsaktören ska utalarmeras. 
Teknisk utrustning ska anpassa utifrån uppdragets förutsättningar med prioritet 
på att utrustningen ska vara enkel att använda.  Under omhändertagandefasen 
är det viktigt att räddningsaktörerna stödjer varandra. 
Ambulanssjuksköterskorna som dagligen utalarmeras till akut sjuka och 
skadade hjälpsökande har en viktig roll i att bekräfta övriga utalarmerade 
räddningsaktörer i samband med omhändertagandet.  Under postfasen ska 
räddningsaktörerna utifrån egna önskemål erbjudas adekvat stöd. Särskilt 
viktigt är att lägga fokus på räddningsaktörer som saknar grupptillhörighet, 
vilka annars riskerar att exkluderas från stödåtgärder. Gemensamma 
återsamlingar efter utförd utalarmering och tydligt utformade riktlinjer kring 
vem räddningsaktören ska kontakta vid behov av stöd ska utformas. 
Kontinuerlig utvärdering krävs där räddningsaktörernas erfarenheter av 
genomförda uppdrag ligger till grund för hur uppdragets rutiner och 
styrdokument revideras.  
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Slutsats och implikationer 

Avhandlingen har på strukturell nivå genererat kunskap och synliggjort såväl 
erfarenheter av tidig närvaro som uppdragets karaktär vid akuta situationer på 
svensk landsbygd. Genom utalarmering av räddningsaktörer med kort 
inställelsetid kan responstiden till en hjälpsökande på landsbygden radikalt 
förkortas (II-IV). Detta skapar möjlighet att i ett tidigt skede bryta 
händelseförlopp och förhindra fullskaliga scenarier att inträffa (II), likaså 
möjligheten att rädda liv (II-IV). Vikten av att finna räddningsaktörer som kan 
tillförsäkra en kort inställelsetid är central då det finns en problematik i att 
utalarmera räddningsaktörer vars ordinarie arbetsuppgifter inte harmonierar 
med krav på omedelbar respons (III).  En tydlig implementeringsprocess krävs 
då nya aktörer ska utalarmeras som räddningsaktör (II- III), där såväl utbildning 
som uppdragsbeskrivning och förutsättningar att lämna pågående 
arbetsuppgifter anpassas till uppdraget och dess krav på omedelbar respons 
(III). Oberoende av utbildningsnivå finns det situationer som 
räddningsaktörerna oroar sig inför (I-III). Då räddningsaktörer som arbetar i 
landsbygdsområden företrädesvis själva bor i närområdet är oron främst 
associerad med risken att möta personer de känner privat eller att möta akut 
sjuka eller skadade barn (I,III). Rädddningsaktörerna behöver en beredskap 
inför att möta en bred variation av sjukdoms/skadetillstånd då de under 
utalarmering möter allt ifrån det akut sjuka barnet till hjälpsökande som försökt 
begå suicid (IV).  För ambulanssjuksköterskorna finns en trygghet i att 
utalarmeras tillsammans med en erfaren kollega (I), en förutsättning som de 
andra räddningsaktörerna saknar (II,III). Trygghet försvinner då 
räddningsaktörerna exkluderas från grupptillhörigheten (II) och behovet att 
känna stöd i nya interprofessionella samverkansstrukturer blir tydlig (III).   
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Figur 4. Stödfunktioner som behöver erbjudas räddningsaktörerna under pre-, alarmerings-, 
omhändertagande- och postfasen 
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Avhandlingen visar att det finns flera kunskapsluckor att fylla vad gäller såväl 
erfarenheter av tidig närvaro som uppdragets karaktär vid akuta situationer på 
svensk landsbygd. Från långa responstider till den hjälpsökande har såväl lokalt 
utalarmerade räddningsaktörer som tekniska lösningar såsom sms-livräddare, 
publikt utplacerade defibrillatorer och framtida drönarteknik möjliggjort en 
ökad överlevad vid livshotande tillstånd. Ur ett samhällsperspektiv är det av vikt 
att fortsatt forskning sker med avsikt att kartlägga effekterna av dessa i svensk 
landsbygd. Fler studier behövs för att klargöra om skillnader i överlevnad 
föreligger om en drönare skickas ut vid hjärtstopp i landsbygd i förhållande till 
om endast ambulans utalarmeras samt om utalarmering av sms-livräddare 
genererar en ökad överlevnad i landsbygdsområden.  Det är dessutom av värde 
att fortsätta studera olika räddningsaktörer och deras erfarenheter av tidig 
närvaro vid akuta situationer på svensk landsbygd. En räddningsaktör vars 
erfarenheter av att utalarmeras inte framkommit i denna avhandling är 
räddningsvärnen, vars förutsättning till utryckning endast sker om det i händelse 
av larm kommer tillräckligt med personal till brandstationen för att påbörja 
insats. Deras erfarenheter av IVPA-uppdraget behöver studeras. Fortsatt 
forskning i landsbygdsområden bör även fokusera på att undersöka erfarenheter 
av tidig närvaro hos de privatpersoner som är först på plats hos en hjälpsökande 
och hur stödfunktioner för dem ska utarbetas. 
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should be arranged. However, it appears that FRs without clear group affiliation 
lack support after they have taken care of an acutely ill or injured person. 
 

  
Overall aim 
The overall aim was to describe the first responders´ experiences of arriving 
early at emergency situations in rural areas in Sweden and the characteristic 
features of the assignments they encounter.  

  
The specific aims  
I: To describe critical incidents in which ambulance nurses experience worry in 
their professional life and the actions they take in order to prevent and cope with 
it. 
II:  To explore and describe experiences of the FIP assignment within an FD  
III: To describe experiences of the While Waiting for the Ambulance 
assignment, as experienced by home healthcare nurses. 
IV: To map out and describe WWFA assignments focusing on frequency, event 
time, Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and survival >30 days after 
performed CPR. 

  
  

Methods  
The four studies in this thesis had both descriptive and explorative designs. 
They were analysed with qualitative and quantitative analysis methods.  In the 
first study, 25 ambulance nurses working in ambulance services in three small 
to medium-sized counties in southern Sweden were interviewed about 
experiences of worries in their professional life and the actions they took in 
order to prevent and cope with it. The study had a descriptive design and was 
analysed according to Flanagan’s Critical Incident Technique (CIT). In the 
second study, a multimethod design was used, influenced by Creswell and Plano 
Clark’s explanatory sequential mixed method including emergency reports (N= 
182), a questionnaire (n=32) and interview (N=7). The study was conducted in 
a municipal union consisting of two municipalities located in a medium-sized 
county in southern Sweden. In the third study, a descriptive design was carried 
out with a reflective lifeworld research approach. Eight home healthcare nurses, 
working in a municipality consisting of 10 islands located in the south-western 
archipelago of Sweden were interviewed about their experiences of the ‘While 
Waiting for the Ambulance’ assignment. In the fourth study, a retrospective 
descriptive design was used. Data included 600 WWFA assignments, whereof 
120 with a FIP present.  Statistical data processed in SPSS, version 24, were 
analysed by descriptive statistics and expressed in median, first (Q1) and third 
(Q3) quartile, mean, standard deviation, range and percentage.  
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English summary 

Svensson, Anders (2019) “Early presence of first responders in emergency 
situations in rural areas in Sweden” 
 
Background 
Starting lifesaving actions at an early stage is crucial in situations where the 
person is suffering from a life-threatening injury or a cardiac arrest. However, 
long response times for ambulances, i.e. the timeframe between when an 
emergency call is answered by the Emergency Medical Communication Centre 
(EMCC) and when an ambulance arrives to the scene, is a problem in rural 
areas. In order to shorten the response time, solutions where EMCC dispatches 
First Responders (FRs) to perform lifesaving actions while awaiting the arrival 
of an ambulance are adopted. The help-seeking person awaiting help from a FR 
describes the time before help arrives as long and filled with worries and fears. 
At the same time the arriving FR experiences feelings of worry connected to the 
responsibility of saving the help-seeking person´s life. 

  
In Sweden, where ambulance and fire department (FD) are separate 
organizations, firefighters are dispatched as FRs on so-called While Waiting for 
the Ambulance (WWFA) assignments. Lately, home healthcare nurses are also 
being dispatched on WWFA in some Swedish counties. WWFA is applied on 
occasions when no ambulance is available or when EMCC assumes that 
firefighters and home healthcare nurses, if dispatched, will arrive before the 
ambulance. In order to further shorten the response time, a part-time crew 
manager acts as a First Incident Person (FIP) in some Swedish rural area FDs. 
The FIP has a smaller emergency vehicle at his or her disposal, in order to 
respond immediately. Not needing to go with the rest of the crew in the base 
vehicle, and thereby arriving directly to the scene, can save minutes of response 
time. FRs who are assigned to these assignments in their daily work express the 
need of social support from colleagues and prepared routines for how support 
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in new interprofessional collaboration structures becomes obvious.  Support 
functions based on individual requests are to be designed. Continuous 
collaborative exercises where all involved FRs participate are needed. During 
these exercises the importance of the synchronous interaction effects need to be 
emphasized, where all FRs receive confirmation of the importance of their 
efforts during WWFA. Continuous evaluation is required where the experiences 
of the FRs are the basis for how to develop the WWFA assignment.  
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Results 
The first study showed that nurses worried about specific emergency situations, 
as well as situations related to their work environment. Worry was alleviated by 
their own actions or with help from others. It was also shown that with 
increasing experience came a responsibility to be able to cope with all kinds of 
situations. This responsibility was experienced as worrying. However, if the 
nurses felt confident in their colleague the worry could ease. In the second study 
the results showed that the FIP assignment was a function that secured an early 
presence at the scene of an accident or emergency situation. This was beneficial 
for society as a safety factor, for the firefighters in order to get early prior 
information on what to expect at the scene and for the patient to ensure early 
existential support and increased chances of survival. In the third study the 
HHCNs experienced lack of clarity in where their responsibilities started and 
ended. A split role was described, and there is a paradox in that the responders 
are meant to collaborate towards saving lives, when the assignment itself has a 
lack of collaborative structure. Ethical dilemmas and inner emotional worries 
led to the nurses expressing a need for support before, during and after WWFA. 
In the fourth study, three main findings were made: there was a prolonged 
process time for dispatching FDs on WWFA assignments, dual dispatches did 
not shorten the process time for dispatching a full-time FDs, and, in a majority 
of WWFA assignments where CRP was performed, FDs or FIPs arrived first on 
the scene.  

  
  

Conclusions and implications 
Generating effective interprofessional collaboration during WWFA requires 
that the FRs´ work conditions are adapted to the assignment requirements for 
immediate response. In order to ensure effectiveness when alarming FRs on 
WWFA assignments, they need to have a work situation in which they 
immediately leave ongoing work tasks. A clear implementation process is 
required when new actors are to be alarmed as FRs, where preparatory 
education, assignment description and guidelines are adapted to the assignment 
and its requirements for immediate response. Regardless the level of education, 
there are situations the FRs are worried about. As FRs working in rural areas 
preferably live in the immediate area, concerns are primarily associated with the 
risk of meeting persons they know privately or encountering acutely ill or 
injured children. FRs need a preparedness for meeting a wide variety of 
diseases/injuries, as they meet “everything” from the acute sick child to the help 
seekers who has tried to commit suicide. Accordingly, for ambulance nurses 
working together with experienced colleagues it becomes a safety factor. This 
is a prerequisite the other FRs lack. The feeling of security disappears when the 
FRs are excluded from the group affiliation and hence the need to feel support 
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