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ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate what was characteristic for the working

function, relationship and collaboration between ambulancedrivers with staff nurse

education and nurses. Ambulance care has undergone big changes the last ten years. The

demands on the ambulance personnel have been more and more extensive both medically

and technically. The Swedish national board of health and welfare has decided that the same

regulations shall be valid in pre-hospital care as in the rest of health and medical care from

30/9 2005. This implies that there shall be one nurse in every ambulance and that the

attending ambulance doctors no longer have the right to delegate drugs to paramedics.

    Three ambulance drivers with staff nurse education and three nurses from an ambulance

station in western Sweden were interviewed. The result describes how both professions

comprehend one another with regards to actual and future roles. The conclusion is that

ambulance drivers with staff nurse education and nurses in the future will work as an efficient

team in pre-hospital care. Ambulance drivers with staff nurse education will deepen their

technical knowledge and the nurses will get a wider medical knowledge.
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1. INLEDNING
Ambulanssjukvården har de sista åren genomgått stora förändringar. Den prehospitala

omvårdnaden blir alltmer kvalificerad både medicinskt och tekniskt vilket ställer högre krav

på ambulanspersonalen när det gäller utbildning och erfarenhet. Dagens ambulanssjukvårdare

har undersköterskebehörighet och en särskild ambulansutbildning. Deras erfarenhet av

prehospitalt arbete är ofta mycket bred. Kraven på att det ska finnas en sjuksköterska i alla

ambulanser har växt sig allt starkare. Socialstyrelsens beslut att ambulanssjukvårdare från och

med 30/9 2005 inte längre ska ges möjlighet att använda läkemedel enligt delegering har

ytterligare strukit under kravet på en sjuksköterska i varje ambulans. Från detta datum ska

varje ambulans vara bemannad med en sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare. För

ambulanssjukvårdarna kan förändringen kanske ses som ett hot mot deras arbete. Det finns

risk för övertalighet och omplaceringar av ambulanssjukvårdare på de ambulansstationer som

inte har uppfyllt kraven vid ovanstående datum.

    Hur upplever ambulanssjukvårdare och den växande gruppen sjuksköterskor i

ambulanssjukvården förändringen? Kommer ambulanssjukvårdarna i framtiden att bli alltmer

specialiserade på den tekniska delen exempelvis kommunikation och ledningsfunktion vid

olyckor? Blir sjuksköterskans medicinska omvårdnadsåtgärder allt mer avancerade?

Ambulanssjukvården är en unik del i sjukvården. Arbetsmiljön skiljer sig i många delar från

den övriga sjukvården och personalen ställs ofta inför svåra situationer. Svårt sjuka människor

och anhöriga som drabbas av sorg är områden där det krävs erfarenhet, empati och kompetens

hos ambulanspersonalen. Sjöström och Johansson (2000) menar att befintliga utbildningar

inte täcker alla situationer ambulanspersonalen ställs inför varje dag. De beskriver också

svårigheten att omforma kunskaper från akutsjukvården till ambulanssjukvården på grund av

väsentliga skillnader i arbetsmiljöerna.

2. BAKGRUND

2.1 Historik
I nordisk familjebok 1904 står det att ordet ambulans syftar till latinets ambulare som betyder

gå, vandra kring (Ekström, 1984). Redan på Napoleons tid, sent 1700-tal användes en speciell

kärra med madrasser och utrymme för medicinsk utrustning. Denna kärra användes till att

transportera de sårade soldaterna från skadeplats till sjukhus (Suserud, 1998). I slutet av 1800-

talet fanns både i Stockholm och Göteborg någon form av ambulansfordon. I och med att
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automobilen kom in i bilden började så kallade ”ambulansautomobiler” som hade en

topphastighet på 25 km/tim att användas (Ekström, 1984). Ambulanspersonalens utbildning

bestod i huvudsak av att den som hade mest erfarenhet lärde upp den mindre erfarne. I slutet

av femtiotalet hade landstingen ansvaret för sjuktransporterna. Dessa genomfördes då med

hjälp av exempelvis brandkårer eller taxiverksamhet och ingen speciell myndighet hade det

övergripande ansvaret (Waldau, 1991). Under sextiotalet påbörjades prehospital behandling

av patienter med hjärtinfarkt. Vidare utrustades ambulanserna med förbandsmaterial,

förstahjälpenutrustning, förlossningsmaterial samt utrustning för ventilationsstöd och

syrgasbehandling. Det var först under 1970-talet som diskussionen om personalens kompetens

startade. Detta resulterade i en sjuveckors kurs i ambulanssjukvård. Samtidigt startades på

vissa orter försöksverksamheter med akutbil och ambulans bemannade med sjuksköterska.

   1980-talet var ett årtionde då högre medicinska och tekniska krav på SOS-operatörer och

ambulanssjukvårdare fastställdes. Det etablerades en tjugo veckors ambulanssjukvårdarkurs

som i huvudsak var inriktad på akutsjukvård och omhändertagande av patient i krissituation.

För deltagande i utbildningen krävdes att den sökande hade en baskompetens som

undersköterska.

    Under detta årtionde utvecklades även läkarnas möjligheter att delegera administrering och

hantering av läkemedel till ambulanssjukvårdare (Suserud, 1998). Vidare skriver Suserud

(1998) att socialstyrelsen 1995 fastställde två yrkesgrupper i ambulanssjukvården nämligen

ambulanssjukvårdare och ambulanssjuksköterska. Målet med detta beslut var att försöka nå en

utveckling inom den prehospitala omvårdnaden. Detta för att nå samma krav på säkerhet,

kvalité och kompetens hos ambulanspersonalen som inom övriga hälso- och sjukvårds-

området. I SOSFS (1995:8) påpekas det att för allmänna omvårdnadsåtgärder i ambulans-

sjukvården bör räcka med undersköterskekompetens och påbyggnadsutbildning inom

ambulanssjukvård. Däremot bör det finnas mer omfattande medicinska kunskaper när det

gäller kvalificerade medicinska uppgifter. En lämplig nivå som nämns i ovanstående

författning är sjusköterskekompetens med erfarenhet av akutsjukvård och påbyggnadskurs i

prehospital akutsjukvård.

   Vid en tillbakablick kan ambulanssjukvården ses som en transportorganisation vilken

gradvis genom samhällets krav påskyndat utvecklingen av omvårdnaden. Detta har inneburit

att prehospital akutsjukvård har blivit en form av kvalificerad allmän och specifik omvårdnad

som en första länk i vårdkedjan (Suserud, 1998). Suserud och Haljamäe (1998) menar att

utvecklingen i Sverige mot en sjuksköterska i varje ambulans skiljer sig från andra länders. I

Storbritannien har utvecklingen gått mot etablering av så kallade ”paramedics”. Deras
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utbildning består av cirka ett års studier i akutsjukvård och resulterar i en certifiering som

paramedics (Internet 1). Detta är en personalgrupp som redan är starkt etablerade i USA. I

Holland är målet sedan 1997 att ha registrerade sjuksköterskor i alla ambulanser (Suserud och

Haljamäe 1998).

2.2 Arbetet i ambulanssjukvården
Arbetet i ambulans kräver ett stort ansvarstagande. Egna beslut måste fattas eftersom det inte

alltid går att få hjälp eller stöd från annan yrkeskategori som läkare eller anestesi-

sjuksköterska i akutbil. Ambulanspersonalen måste ha en helhetssyn på vården av patienten

(Isaksson och Ljungquist 1997). Melby (2001) menar att det holistiska synsättet är en viktig

grund för en professionell hållning och för att kunna ge en optimal omvårdnad. Isaksson och

Ljungqvist (1997) skriver att medicinsk och teknisk utrustning exempelvis kommunikations-

radio ska användas på ett professionellt sätt. Här ingår också att kunna läsa kartor samt

förvärva en bra orienteringsförmåga. Coats och Davies (2002) menar att ambulanspersonalen

har ett stort ansvar när det gäller säkerheten avseende exempelvis framförande av fordonet i

trafik. Detta gäller både under körningar med prioritet två och tre och under prioritet ett.

Författarens anmärkning: Under prioritet ett används blåljus och siren för att skapa fri väg.

Denna prioritet används när det är mycket brådskande och fara för annans liv föreligger.

Under prioritet två bedöms patientens tillstånd inte vara livshotande men körningen ska

påbörjas omedelbart. Prioritetet tre används när det är mindre brådskande. Coats och Davies

(2002) menar att en annan viktig del är placering av fordon på olycksplats för skyddande av

räddningspersonal, patienter och andra trafikanter. Isaksson och Ljungqvist (1998) skriver

även att den förare som brister i omdöme och orsakar en eventuell olycka kan ställas till

ansvar för detta (Vägtrafikförordningen).

    Coats och Davies (2002) menar att ambulanspersonalen utsätts för en enorm stress och

påfrestning när de anländer till en olycksplats. Det kan vara lampor och blåljus som blinkar,

mycket ljud av generatorer och motorer, lukter av bensin och avgaser. Patienten kanske är

fullt påklädd, svårt skadad, belysningen otillfredsställande och svåra väderförhållanden kan

råda. De förhållanden som ambulanspersonal i vissa fall jobbar under kan skapa stress och oro

vilket kan vara ett negativt inslag i arbetet. Melby (2001) anser det vara viktigt med en känsla

av tillhörighet och acceptans inom arbetsgruppen för att kunna hjälpa, vårda och bemöta

människor i kris på bästa sätt. Denna känsla är av stor betydelse för att kunna utföra ett

tillfredsställande arbete. Jevon och Evans (2001) skriver att transport av svårt sjuka patienter
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kan innebära ett risktagande. Därför är det viktigt att kunskap finns om problem i samband

med både tekniska och medicinska åtgärder. Miljön som råder i ambulansen i form av

skakningar, oljud och begränsat utrymme kan göra en rutinåtgärd till en utmaning. Suserud

och Haljamäe (1997) betonar vikten av ambulanspersonalens kliniska och prehospitala

erfarenhet för att kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Suserud och Haljamäe

(1999) anser att det är viktigt med personal som har en allroundkunskap. Den ska behärska

räddningsarbete, prehospital medicinsk vård och andra uppgifter som är specifika för både

ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor. I en tidigare studie menar Suserud och Haljamäe

(1997) att sjuksköterskans roll inom den prehospitala omvårdnaden bör stärkas för att nå en

bättre kvalitetssäkring. Suserud och Haljamäe (1999) skriver att denna utveckling med ett

större ansvar för sjuksköterskan i ambulanssjukvården inte varit helt problemfri då

forskningsresultat visat på en viss rivalitet mellan ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor.

Ambulanssjukvårdaren och sjuksköterskan har många gemensamma arbetsuppgifter inom den

prehospitala omvårdnaden. Trots detta har de senare åren klyftan mellan de två arbets-

grupperna ökat när det gäller den medicinska funktionen som exempelvis smärtlindring. Detta

beror på den nya lagstiftningen om delegeringsförfarande och en mer akademiskt utvecklad

sjuksköterskeutbildning vilken ger en legitimation och professionell status. Ambulans-

sjukvårdare räknas som en professionell grupp på sitt arbete fast i motsats till sjuksköterskan

har de ingen legitimation (Harries, 1998).

    För många ambulanssjukvårdare känns vägen att utbilda sig till sjuksköterska som lång

med kompetenskrav för att komma in på utbildningen i form av tre års högskolestudier. Efter

detta kan ett års vidareutbildning till exempelvis narkos eller intensivvårdssjuksköterska bli

aktuell (Suserud och Haljamäe 1999). Suserud och Wallman-C-son och Haljamäe (1998)

menar att den kliniska kompetensen hos personalen inom den prehospitala vården förbättras

genom så kallad växeltjänstgöring. Detta betyder att arbetet utgörs av en del prehospitalt

arbete och en del kliniskt arbete. Suserud et. al (1999) anser att sjuksköterskor som

växeltjänstgör skaffar sig både praktisk och teoretisk kunskap av värde för prehospital

omvårdnad. Enligt Suserud (2001) bör tjänstgöringen förläggas till största delen prehospitalt

för att öka känslan av tillhörighet i arbetsgruppen. Detta är viktigt för att kunna prestera ett

optimalt arbete.
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I konsekvensutredning enligt 7§ verksförordningen (1995:1132) framhålls patientens rätt att

erhålla samma kvalitet på vården överallt. Sjukvårdsinsatser ska kunna genomföras direkt i

ambulanserna. Det ska finnas sådan utbildnings- och kunskapsnivå hos ambulanspersonal som

gör att de klarar en hantering av alltmer potenta läkemedel. Framtida medicinsk utveckling

och mer avancerade prehospitala behandlingar motiverar också behovet av en välutbildad

personal för att ge patienten en säker vård (Socialstyrelsen: Konsekvensutredning enligt 7§

verksförordningen). Socialstyrelsen hävdar också i ovanstående utredning att det år 2005 ska

finnas en sjuksköterska i varje ambulans. Detta har medfört att vissa landsting vidareutbildar

ambulanssjukvårdare till sjuksköterskor. Omplaceringar av övertaliga ambulanssjukvårdare

kan bli aktuell.

2.3 Sjuksköterskans kompetensbeskrivning
I SOSFS (1997:18) står det att för mer medicinskt kvalificerade arbetsuppgifter är

sjuksköterskekompetens med bred erfarenhet lämplig. Samma krav ställs på sjuksköterskan i

ambulanssjukvården som i övrig hälso- och sjukvård. Förutom detta ska sjuksköterskan också

kunna flytta en patient till en bår och även kunna bära denna. Goda kunskaper i hur

ambulansen ska framföras är också nödvändig för säkerheten hos passagerare och med-

trafikanter. Enligt ovanstående författning omfattar sjuksköterskans omvårdnad många olika

sjukdomstillstånd hos patienter i alla åldrar. Dessa kan utgöras av trauma, förlossningar,

infektioner, kirurgiska sjukdomar och medicinska sjukdomar. I SOSFS (1997:18) påpekas det

att sjuksköterskan styrs av hälso- och sjukvårdslagen (1998:531) och åliggandelagen. Enligt

dessa måste sjuksköterskan ha ett omvårdnadsansvar för patienten oavsett ålder, religiositet,

kulturella skillnader eller social tillhörighet. Detta omvårdnadsansvar ska motsvaras av vad

som gäller för en legitimerad sjuksköterska. Sjuksköterskan måste också vara kompetent att

utföra vissa behandlingar, ge information till patienter och anhöriga, undervisa kollegor och

studerande, vara aktiv i forskningsarbete och utvecklingsarbete. Sjuksköterskan måste också

ha en bra kunskap om författningar, föreskrifter och andra regler. I (SOSFS 1997:18) beskrivs

undersökningar och behandlingar som sjuksköterskan måste kunna utföra. Detta kan vara att

bedöma patientstatus, genomföra vissa åtgärder, ge information till anhöriga och patient

avseende eventuella åtgärder. Sjuksköterskan måste också ha kontroll på effekter och

biverkningar av läkemedel, kunna kontrollera material och utrustning på ett adekvat sätt och

ha ett professionellt handhavande av dylikt material och utrustning (SOSFS 1997:18).
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2.4 Delegeringsproblematiken
En delegering är när en befattningshavare med formell kompetens överför arbetsuppgifter till

person som saknar formell men har en reell kompetens grundad i den praktiska yrkes-

verksamheten (SOSFS 1980:100). I  SOSFS (1997:14) skiljer man på formell och reell

kompetens. Den formella erhålles genom högskoleutbildning och legitimation som leder till

yrkesexamen. Den reella kompetensen erhålles däremot genom erfarenhet och fortbildning

och genom detta får personen reell kompetens för att utföra delegeringsuppgifter. Sjöström

och Johansson (2002) skriver att tillsynsläkaren är den som är medicinskt ansvarig för

ambulanssjukvården. Denne får låta icke legitimerad personal inom ambulanssjukvården ta ut,

iordningställa och administrera läkemedel till en patient under vissa förutsättningar.

Omfattningen av dessa kan vara enligt en viss bilaga i socialstyrelsens föreskrifter. Adekvata

kunskaper ska finnas hos personalen. Kontroll och dokumentation av kunskaper samt

kunskapsmässig uppföljning ska ske genom tillsynsläkaren. Läkare ska alltid kunna rådfrågas.

   Landstinget ansvarar för att det finns en organisation för transport till och från sjukvård.

Dessa transportmedel ska vara särskilt utrustade för ändamålet (HSL 1982:763).

Sjuktransporter tillhör hälso- och sjukvården. Här ingår att medicinskt förebygga, utreda och

behandla sjukdomar (§ 1 HSL). Vård på lika villkor är målet för hälso- och sjukvården. För

att upprätthålla detta mål måste det finnas kvalitetskrav för patientens bästa (§ 2 HSL). I

konsekvensutredning 7 § verksförordningen skriver socialstyrelsen att en legitimation hos

sjukvårdspersonal är att tydliggöra en utövares kompetens och lämplighet i yrkesutövningen.

Enligt SOSFS (1995:19) ges den legitimerade sjuksköterskan möjlighet till administrering av

läkemedel efter läkares ordination utan att fråga vederbörande. Detta sker genom så kallade

generella direktiv och utan kontakt med läkare. Genom SOSFS (1995:8) fick ansvarig läkare

rätt att genom så kallade personliga direktiv ordinera läkemedel till ej formellt kompetent

personal. Här påpekar socialstyrelsen att detta inte får hindra kompetenshöjningen i

ambulanserna och restriktivitet ska beaktas. Enligt konsekvensutredningen har SOSFS

(1995:8) ersatts av en ny författning (SOSFS 1999:17). Den kom att gälla hanteringen av

läkemedel i ambulanssjukvården vilket ger icke legitimerad personal rätt till läkemedels-

administrering enligt generella direktiv. Denna författning kommer att gälla till 30 september

2005 (SOSFS 1999:17). Efter detta datum upphör delegeringsförfarandet till icke formellt

kompetent personal. Detta gör att det måste finnas sjuksköterskor med den formella

kompetensen inom ambulanssjukvården för fortsatt administrering av läkemedel (SOSFS

1995:19).
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Tabell1: Läkemedelsgrupper som ansvarig läkare enligt 3 § SOSFS (1999:17) får ordinera genom generella

direktiv:
Indikation Läkemedel

Anafylaxi, bronkospasm Adrenalin

Angina pectoris Glycerylnitrat (Nitropreparat)

Blodproppsförebyggande Acetylsalicylsyra

Blodvolymsersättning Ringer-acetat

Bradykardi, hjärtstillestånd Atropin

Bronkospasm Salbutamol, terbutalin

Grav akut hjärtsvikt, lungödem Furosemid

Hjärtstillestånd Adrenalin

Lågt blodsocker Glucos, glucagon

Opioidförgiftning Nalaxon

Oxygenbrist (även förebyggande) Andningsoxygen

Pågående kramper Diazepam, klysma, inj.

Smärta Medimix

Spolning intravenös infart Natriumklorid

Svår allergi Glukokortikoider

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

3.1 Syfte
Syftet var att studera vad som kännetecknar arbetsfunktionen, arbetsrelationen och

samarbetet i den prehospitala omvårdnaden mellan ambulanssjukvårdare och sjuksköterska.

3.2 Frågeställningar
Frågeställningarna var följande:

1. Vad kännetecknar sjuksköterskans funktion i ambulansen?

2. Vilken beskaffenhet har ambulanssjukvårdarens funktion?

3. Vad kännetecknar arbetsrelationen mellan ambulanssjukvårdare och sjuksköterska?

4. Vilken beskaffenhet har samarbetet?

5. Vad kännetecknar arbetsfördelningen?

6. Hur upplever de båda yrkesgrupperna varandra?
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4.1 METOD

4.1 Metod
Då syftet med studien var att studera vad som kännetecknar arbetsfunktionen,

arbetsrelationen och samarbetet i den prehospitala omvårdnaden mellan

ambulanssjukvårdare och sjuksköterska valdes en forskningsmetod med kvalitativ ansats.

Avsikten med metodvalet var att utifrån syftet låta ambulanssjuksköterskor och

ambulanssjukvårdare med egna ord beskriva sina erfarenheter av arbetet. Arbetet utfördes

som en empirisk studie med kvalitativ ansats. Kvale (1997) menar att genom en kvalitativ

intervju erhålls beskrivningar av människors erfarenheter som sedan kan tolkas. I intervjun

tillfrågades personalen om upplevelser, beteenden, känslor och attityder. Kvale (1997)

menar att det centrala i den kvalitativa metoden är när forskaren försöker beskriva olika

sammanhang i omvärlden och genom detta försöker klarlägga innebörden av en eller flera

beskrivna företeelser. Eliasson (1995) menar att den kvalitativa metoden ger forskaren en

möjlighet till kunskap om sammanhang i människors vardagsvärld. Det är forskarens

uppgift att arbeta för en öppenhet mellan sig och den studerade verkligheten. Detta för att

erhålla ett så bra resultat som möjligt. Vidare skriver författaren att det är omöjligt för

forskaren att vara helt utan föreställningar om det empiriska fenomen som studeras. Det är

betydelsefullt att forskaren medvetandegör sin förförståelse under forskningsarbetet. Kvale

(1997) menar att den kvalitativa intervjun kan ses som ett mellanmänskligt möte vilket styrs

av ett ömsesidigt intresse för ett ämne. Intervjutillfället handlar inte bara om verbal

kommunikation utan också om en social relation där aktivt lyssnande är en viktig del för

forskaren. Författaren skriver också att forskaren i dialogen med intervjupersonerna skall

eftersträva samma information och innebörd. Detta behöver inte betyda att frågorna till de

olika intervjupersonerna formuleras helt lika. Förändringar i frågornas form och

ordningsföljd ska kunna göras. För att intervjuaren skall kunna vara avslappnad och inte

beröra andra ämnen än vad som efterfrågas så kan en intervjumall vara till stor hjälp.

I den här uppsatsen används benämningarna ambulanssjukvårdare och sjuksköterska.

Ambulanspersonal används som samlingsnamn för båda yrkesgrupperna.

4.2 Urval
Urvalet utgjordes av sex intervjupersoner. Av dessa var tre ambulanssjukvårdare och tre

sjuksköterskor som arbetade på en ambulansstation i Västra Götalandsregionen. Ett krav när

urvalet gjordes var att personerna i fråga arbetat i ambulanssjukvården minst fem år. På grund
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av att mycket förändrats inom ambulanssjukvården de senaste åren var det viktigt för vårt

syfte att intervjupersonerna under denna tid arbetat som ambulanspersonal. Författarna ansåg

det som betydelsefullt för studien att intervjupersonerna varit delaktiga i förändringarna om

en sjuksköterska i varje ambulans. Personerna som skulle intervjuas utsågs av stations-

föreståndaren efter kriterierna som nämnts ovan. De fick information och blev tillfrågade om

medverkan via brev innehållande studiens syfte och arbetsgång. Brevet följdes sedan upp av

ett telefonsamtal då intervjupersonerna fick tillfälle att fråga närmare om studien samt lämna

svar om medverkan. I enlighet med vad Kvale (1997) skriver fick intervjupersonerna muntlig

och skriftlig information om att deltagandet var frivilligt. De fick veta att intervjun skulle

spelas in på band och materialet skulle behandlas konfidentiellt. Vidare fick intervju-

personerna muntlig information vid intervjutillfället om att de när som helst kunde avbryta sin

medverkan. Deltagandet var frivilligt och utfördes under ordinarie arbetstid.

4.3 Genomförande
Innan undersökningen gjordes två provintervjuer med sjuksköterska och ambulanssjukvårdare

i syfte att analysera om frågorna var förståeliga och adekvata för syftet. Enligt Kvale (1997)

bör även provintervjuer göras i träningssyfte för författarna. Tre sjuksköterskor och tre

ambulanssjukvårdare tillfrågades. Eftersom vi var två författare utförde vi tre intervjuer var.

Under intervjuerna var båda författarna närvarande. En ansvarade för intervju- situationen och

den andra var bisittare i utbildnings- och lärosyfte. Intervjuerna genomfördes på ett kontor

utanför ambulanspersonalens ordinarie arbetsplatsutrymmen men inom sjukhusets område.

Intervjuerna utfördes under ambulanspersonalens ordinarie arbetstid och de blev avlösta från

sina arbetsuppgifter. Inget bortfall fanns då ingen av intervjupersonerna avböjde medverkan i

studien. Intervjun var halvstrukturerad vilket innebär att det är möjligt att ändra ordningsföljd

och form på frågorna för uppföljning av de intervjuades svar (Kvale, 1997). Intervjufrågorna

användes på ett tematiskt sätt. Detta innebär enligt ovanstående författare att frågorna hela

tiden relaterades till ämnet för intervjun och till de teoretiska frågeställningar som ligger till

grund för undersökningen. För att hela tiden kunna relatera innehållet i intervjun till syftet

använde sig författarna av en intervjumall vilket kan läsas om i Kvale (1997). Denna mall

bestod av 11 relativt öppna frågor där intervjuaren själv hade möjlighet att ställa följdfrågor.

Vidare menar författaren att detta inte ger så stort utrymme för spontana beskrivningar av

intervjupersonens levda värld. Intervjuerna spelades in på band som kodades för att sedan

skrivas ut ordagrant med hjälp av ordbehandlingsprogram.



10

4.4 Analys
Själva målsättningen med en kvalitativ analys är att identifiera och bestämma företeelser,

egenskaper och innebörder med avseende på variationer, strukturer och processer (Starrin,

1994). Efter intervjuerna genomförts skrev författarna ordagrant ut dem för att sedan

oberoende av varandra läsa igenom materialet ett flertal gånger. Storleken på materialet var

från början sextio A4 – sidor. Vid första genomgången av materialet gjordes anteckningar för

att försöka identifiera olika nyckelbegrepp. Författarnas mål med detta var att utifrån varje

fråga finna en eller flera undergrupper som sedan skulle analyseras vidare och redovisas.

Analysen utgick hela tiden från de olika frågeställningarna i studien. I resultattexten har

författarna valt att redovisa några valda citat som författarna anser styrker den textanalys som

gjorts innan varje citat. Dessa är utvalda under varje tema som framkom under den specifika

frågan och anses vara relevanta för- samt höra samman med delar av föregående text i

resultatet. Detta är ett sätt för författarna att exemplifiera vad intervjupersonerna säger och

menar.

4.5 Etiska frågor
Deltagandet i undersökningen var helt frivilligt. Konfidentiell och extern sekretess utlovades.

Intervjupersonernas anonymitet kunde inte garanteras när det gällde den egna arbetsplatsen.

Prefekt på högskola bekräftade att det inte behövdes någon anmälan till etiska rådet. För att

skydda intervjupersonernas konfidentialitet i studien fick de benämningar som ambulans-

sjukvårdare 1, 2, 3 och sjuksköterska 1, 2, 3. Innan intervjupersonerna tillfrågades om

medverkan togs kontakt med stationsföreståndare, representanter för vårdförbundet och

SKAF. Detta för att arbetet skulle bli etiskt korrekt. Författarna ansåg det vara ett etiskt

dilemma att de tillhörde samma arbetsgrupp som intervjupersonerna. Genom detta upplevde

författarna att intervjupersonerna försattes i en lojalitetskonflikt. Intervjupersonerna kunde

känna sig mer eller mindre tvingade att ställa upp för personal inom samma arbetskår. Detta

var inget som bekräftades av intervjupersonerna utan endast en reflektion av författarna.

5. RESULTAT
I studien beskrev tre ambulanssjukvårdare och tre sjuksköterskor i ambulanssjukvård

innebörden i deras arbete vad omvårdnad betyder och hur samarbetet mellan de olika

yrkeskategorierna styrs och fungerar. De beskrev sitt arbete som meningsfullt och ansåg även
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att arbetet inom ambulansen blivit allt mer utvecklat både medicinskt och tekniskt de senare

åren. Denna utveckling har skett i samband med kravet på en sjuksköterska i varje ambulans.

Ambulanspersonalen beskriver utvecklingen som övervägande positiv. Arbetet med

intervjuerna har utifrån frågeställningarna mynnat ut i olika teman under varje fråga. I

resultatbeskrivningen har sjuksköterskorna fått beteckningen Ssk 1, 2, 3 och ambulans-

sjukvårdarna Asv 1, 2, 3. I presentationen av resultatet förekommer citat med beteckning som

representerar den intervjuperson vars utsaga är citerad.

5.1 Sjuksköterskans funktion i ambulansen
De teman som framkom under denna rubrik var:

1. Omvårdnad.

2. Delegering.

3. Växeltjänstgöring/arbetsutveckling.

Kännetecknande för sjuksköterskans funktion i ambulansen är att denne visar en djup

kunskap och förståelse i det professionella omhändertagandet av patienten. Detta grundas

genom utbildning och klinisk erfarenhet. Sjuksköterskorna tror de i framtiden kommer att

erhålla ett ökat ansvar när det gäller delegeringar. Växeltjänstgöringen kommer då att bli en

nödvändig del av arbetet för uppehållande av kunskap och hålla sig ajour.

5.1.1 Omvårdnad
Sjuksköterskorna beskriver en känsla av tillfredställelse genom den medicinska behandlingen

de kan utföra i sitt arbete som exempelvis smärtlindring, antiemetika och trombolys. De anser

även att deras medicinska delegeringar fungerar som ett komplement till den övriga

behandlingen där den allmänna omvårdnaden är en stor del. Sjuksköterskorna uttrycker en

positiv inställning till de arbetsrutiner som följs. Det primära är att lugna och prata med

patienten och efter skapandet av en förtroendefull relation kunna gå vidare med erbjudande

om medicinsk behandling. Omvårdnad och behandling av patienterna beskrivs som en helhet

där det ena inte kan eller får utesluta det andra. Vid akuta livshotande situationer kommer

dock de specifika livräddande åtgärderna i första hand. Trots detta finns alltid omvårdnads-

åtgärder som bygger på förtroende med i arbetet. Detta kan vara kontakt med anhöriga,

närstående eller hjälpare av olika slag. Det kan också vara att kalla på tolk och se om alla

spisplattor är avstängda innan avfärd och så vidare. Vidare menar sjuksköterskorna att deras

medmänskliga handlingar skall kompletteras av de specifikt medicinska åtgärderna. En



12

sjuksköterska som tidigare arbetat som ambulanssjukvårdare beskriver det som mycket

positivt att nu kunna behandla och förbättra patientens tillstånd genom delegeringar av

tidigare nämnda preparat. Sjuksköterskorna anser att de genom sin utbildning har en mer

grundläggande kunskap vilken inte är helt utan betydelse för arbetet. Samtidigt poängterar de

att ambulansverksamheten är mycket speciell att arbeta inom. De betonar hur viktigt det är att

personerna som är anställda inom ambulanssjukvården har de humanitära kvaliteterna i sin

personlighet som krävs för att kunna hjälpa, bistå och känna empati för människor med hjälp-

behov. Den allmänna omvårdnaden betonas av sjuksköterskorna som den största delen av

arbetet. För att nå ett tillfredställande resultat av behandlingen så måste den allmänna

omvårdnaden finnas med och fungera. Sjuksköterskorna poängterar att de bästa behandlings-

resultaten nås genom en god, lugn och förtroendefull relation till vårdtagaren. Denna relation

uppnås genom ett lugnt och professionellt bemötande där målet är att patienten skall känna sig

trygg. Sjuksköterskorna strävar efter att bekräfta patienten, visa sin närvaro och engagemang

vilket kan leda till dämpade sjukdomssymtom som exempelvis ångest och stress. Visa empati

anses som ytterligare en viktig del i omvårdnaden. Det är inte alltid som de lyckas att uppnå

denna lugna, trygga och förtroendefulla relation men det är alltid målsättningen vid varje

behandlingstillfälle:
Men sen skall men inte glömma bort att det är ju så mycket annat… det är mycket
psykologi också – det är nog det mesta är psykologi tror jag – där tror jag kanske inte
bara att det är sköterskeutbildningen i sej som är viktig – även om vi läser mycket
humanitära saker och så naturligtvis, och vi har lite mer kött på benen – så det är lite
grann hur man e… ja hur man e, så att säga som person… från grunden.(Ssk 3).

Just själva omvårdnaden är ju… i många fall – det är grunden, kommer man in till en
patient och anhöriga… med lugnt och professionellt bemötande… då kan man många
gånger lugna ner en situation som kan va rätt så uppskärrad. Man kan få en patient att…
med – med… att prata med patienten och få den att känna sig i trygga händer – kan det få
ett tillstånd att avbrytas… man kan dämpa ångesten och patienten mår bättre genom att
kanske prata, genom att patienten känner sig trygg och det gäller många – det gäller
många.. tillstånd. Trygghet, att man är närvarande med patienten… (Ssk 3).

5.1.2 Delegering
Sjuksköterskorna anser att de genom sina delegeringar kan ge patienten en mer adekvat

behandling som överensstämmer med sjukhusets. En start av den aktuella behandlingen redan

prehospitalt ses som betydelsefull. Känslan och möjligheten av att så tidigt som möjligt kunna

hjälpa patienten upplevs mycket positivt. De påtalar även den ökade säkerheten för patienten

då behandlingen kan påbörjas redan hemma hos denne utan fördröjningar. Genom olika

studier av nya preparat i ambulanserna så ser sjuksköterskorna hela tiden en utveckling av det

prehospitala omhändertagandet. Fler sjukdomstillstånd kommer att kunna behandlas på ett
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bättre sätt i framtiden. Ökade delegeringar och behandlingsrutiner blir resultatet av detta tror

sjuksköterskorna vilket också kommer att medföra ett större ansvar. Sjuksköterskornas

utökade delegeringar blir allt fler därför måste de hålla sig ajour med behandlingsrutiner och

kunskapsmässigt vara medvetna om olika behandlingsformer och läkemedel. Hos vissa av

sjuksköterskorna kunde vi urskilja en viss osäkerhet i samband med ökat delegeringsansvar.

De ansåg att risken för anmälan vid felbehandling ökade. Trots en ökad säkerhet för patienten

genom alltmer utvecklade behandlingsmetoder så ansåg sjuksköterskorna att risken för

misstag hade ökat vilket var en allvarlig effekt av detta. Sjuksköterskorna poängterade vikten

av att få följa patienten från start för att överblicken över situationen skulle bli så bra som

möjligt. De betonade även vikten av att få arbeta och tänka på egen hand för patientens bästa.

Det var viktigt för sjuksköterskorna att de fick tillfälle till eget ansvar för patienten och utifrån

detta göra egna bedömningar. Sjuksköterskorna beskrev även delegeringarna som ett stöd i

arbetet även om ambulanssjukvårdaren hade hand om patienten. Delegeringarna ökade

kontinuiteten i den prehospitala omvårdnaden eftersom de team som arbetar i ambulansen

kompletterar varandra. Detta menade sjuksköterskorna innebar att de sällan behövde assistans

av annan sjukvårdspersonal ute på plats. Deras delegeringar och kunskaper i samband med

detta räckte väl:
Jag tror ju att ambulanssjukvården kommer att fortsätta… det kommer bli nya
behandlings planer… som det är nu pågår det ofta studier på olika preparat och sånt så jag
tror det kommer fortsätta å vidareutveckling av omhändertagande prehospitalt. Jag tror att
om fem eller tio år så tror jag alla dessa patienter… med stroke och liknande – jag tror
dom kommer behandlas i hemmet mer potent än vad som görs nu – tror jag  (Ssk 1,).

En prehospital behandling som är mer lik den i sjukhusets – och det får dom redan på
plats ute… så den säk – alltså dom har ju fått en.. ja – en bättre behandling från början så
att säja – det tror jag allt… sen så säkerheten för oss som vårdgivare… har blivit sämre –
jag tolkar det så i alla fall… det är ju större chans för oss att göra bort oss – med alla
dessa delegeringar… (Ssk 2,).

5.1.3 Växeltjänstgöring/arbetsutveckling
De flesta sjuksköterskorna i studien upplever växeltjänstgöring som en viktig del för

uppehållande och utveckling av sin kompetens och stärkande i sin roll som sjuksköterska. De

betonar vikten av att denna typ av tjänstgöring skall ske på en avdelning där sjuksköterskan

får chans till utveckling. Växeltjänstgöringen ska syfta till att utveckla de delarna av

sjuksköterskans kompetens som anses viktiga i den prehospitala omvårdnaden. Det ses som

en viktig del i arbetet att veta vad som sker med patienten inne på sjukhuset. Vad anser

exempelvis läkare och annan vårdpersonal vara viktiga uppgifter för det prehospitala

omhändertagandet och hur skall detta dokumenteras? Sjuksköterskorna anser att de genom
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arbete på vårdavdelningar fått ökade kunskaper om vad som är viktigt att dokumentera. Deras

omhändertagande av patienten har till viss del förändrats. Denna förändring menar

sjuksköterskorna beror på deras möjlighet till en bättre information och förberedelse av

patienten för vad som kommer att ske inne på sjukhuset. Detta för att kunna ge svar på frågor

och minska patientens oro. Vidare menar sjuksköterskorna att de genom den ökade kunskapen

och förståelsen för vad som väntar patienten på sjukhuset kan underlätta arbetet genom en

bättre och mer konkret överrapportering. Sjuksköterskorna anser nackdelen med växel-

tjänstgöring vara att det innebär en viss risk för en försämrad tillhörighetskänsla. Denna

känsla beskrivs som en mycket viktig del av det prehospitala arbetet och grund för en god

arbetsprestation. Ambulanssjukvården är en arbetsplats som innefattar många olika funktioner

när det gäller medicin, teknik, kommunikation och praktiskt handlande. För att utföra ett

tillfredställande jobb krävs en personal med kunskap om alla dessa områden. Huvudparten av

tjänstgöringen bör ske inom ambulanssjukvården för att inte förlora viktiga delar av dessa

erfarenheter. Det är också betydelsefullt att underhålla kunskap som är specifik för

ambulanssjukvården exempelvis: Bärteknik, ergonomi, teknisk och medicinsk säkerhet.

Sjuksköterskorna anser att vid växeltjänstgöring så bör den största delen av arbetet förläggas

till den prehospitala verksamheten. Detta är deras ursprungliga arbetsplats och de betonar

även vikten av att uppehålla denna specifika kunskap:

Det kanske är att man har jobbat på en vårdavdelning, så vet man vad som kommer att
göras sen… så man kanske… vet man vad som kommer att bli sedan, så kanske man har
ett lite annat omhändertagande mot sina patienter… och sen när man dokumenterar i
ambulansjournalen vet man vad… då vet man vad man dokumenterar vid ankomst samtal
och sånt… och då vet man vad det är som man är intresserad av på avdelningen – (Ssk 1).

Jag tycker det är bra att växeltjänstgöra… Ja om man kan hitta en bra form av växeltjänst-
göring på rätt platser… det får inte bli en växeltjänstgöring för växeltjänstgörandets skull
– det ska ge kunskap tillbaka som man har användning för. Det gäller att hitta rätt
avdelningar, med och i rätt form och en god mix emellan… för det är ju ändå i den
prehospitala vården vi jobbar och den måste man hålla ajour också. (Ssk 3).

5.2 Ambulanssjukvårdarens funktion i ambulansen
De teman som framkom under denna rubrik var:

1. Omvårdnad.

2. Delegering.

3. Arbetsutveckling.

Ambulanssjukvårdarnas funktion i ambulansen kännetecknas av ett bra bemötande och en

helhetssyn av patienten. De poängterar vikten av att bemöta patienten på ett lugnt, tryggt och
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professionellt sätt. Ambulanssjukvårdarna anser att delegeringsförfarandet fungerar bra idag

och de har en upplevelse av väl utförda arbetsuppgifter. De har alla fått chansen till

vidareutbildning men avstått.

5.2.1 Omvårdnad
Ambulanssjukvårdarna betonar betydelsen av att bemöta patienten på rätt sätt. De menar att

genom ett lugnt och metodiskt bemötande upprättas en förtroendefull relation mellan vårdare

och vårdtagare. Vidare anser de att det sätt som patienten bemöts på kan påverka

behandlingsresultatet. Genom skapande av en lugn och trygg miljö runt patienten förbättras

den prehospitala omvårdnaden. Detta kan även minska behovet av medicinska insatser till

patienten. Det är viktigt för ambulanssjukvårdarna att inge patienten en känsla av trygghet, ta

sig tid till en pratstund, lägga en hand på axeln och vara närvarande för patienten. Genom att

inge förtroende och skapa en trygghetskänsla genom hela vårdkedjan kan patientens tillstånd

och symtom dämpas. Ambulanssjukvårdarna beskriver den prehospitala omvårdnaden som en

blandning av ödmjukhet, förtroende och smidighet. När en människa hamnar i en situation där

det krävs akut hjälp och på grund av detta blir beroende av okända personer är det viktigt att

visa respekt för dennes hem, ägodelar, kläder eller andra viktiga saker. Ett bibehållet lugn

även i stressiga och förvirrande situationer beskrivs som ett sätt att upprätta förtroende. Detta

kan ibland vara enda möjligheten att utföra ett professionellt jobb. Det viktigaste vid ankomst

till patienten är att åtgärda exempelvis smärtor, underlätta andning, kontrollera blodtryck och

puls menar ambulanssjukvårdarna. Genom denna hjälp så märker patienten att ambulans-

personalen vet och kan sina saker vilket upplevs som positivt och underlättar en förtroendefull

relation. Ambulanssjukvårdarna anser att den prehospitala omvårdnaden innefattar hela

omhändertagandet av patienten från hämtning i hemmet till avlämning på akutvårdscentralen.

Därför ingår det även i en bra omvårdnad att transportera patienterna till rätt instans.

Ambulanssjukvårdarna anser att detta bör göras så smidigt och effektivt som möjligt.

Transporten skall utföras snabbt utan onödiga dröjsmål efter att patienten har fått inledande

och nödvändig behandling:

Så både vi och patienten vinner ju på om vi kan upprätta ett bra förtroende – dom känner
sej trygga – det brukar dämpa besvär. Sen givetvis att du gör ett proffsigt jobb…
medicinska också – transport in – det flyter på hela kedjan. (Asv 1).
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5.2.2 Delegering
Ambulanssjukvårdarna menar att de delegeringar dom har nu är fullt tillräckliga för ett bra

prehospitalt omvårdnadsarbete. Vidare beskriver de att deras delegeringar på olika läkemedel

har blivit fler under de senaste åren och detta upplevs som ett större ansvar.

Ambulanssjukvårdarna beskriver en viss tillfredställelse och meningsfullhet genom att de kan

använda sina delegeringar och kunskaper för en förbättring av patientens tillstånd. Detta kan

vara behandlingsåtgärder som exempelvis administrering av glukosinfusion till en diabetiker

med lågt blodglukos eller att ge en andningspåverkad patient syrgas. De ser ingen positiv

förändring i samband med att delegeringsförfarandet ändras och kan inte heller förstå

meningen med detta. Ambulanssjukvårdarnas delegeringar har ingått i deras arbete under flera

år och genom teoretisk utbildning och praktisk övning underhållits. I och med att

delegeringsförfarandet upphör försvinner helheten i jobbet menar ambulanssjukvårdarna. De

får svårt att stötta och hjälpa sjuksköterskorna och vice versa.

   Om ambulanssjukvårdarna i framtiden kommer att arbeta utan delegeringar blir deras

arbetsuppgift mer en transportfunktion och sjuksköterskan blir mer patientbunden. Det blir då

näst intill omöjligt att dela och avlösa varandra i respektive arbetsuppgifter vilket också

försvårar det prehospitala arbetet. Ambulanssjukvårdarna menar att då delegeringsförfarandet

försvinner år 2005 går ambulanssjukvården miste om viss kompetens och erfarenhet. De anser

att vid en större olycka eller katastrof så måste den medicinska kompetens som de under

många år förvärvat utnyttjas och komma till användning. För att denna medicinska kompetens

skall kunna utnyttjas vid sådana tillfällen anser ambulanssjukvårdarna det av vikt att

sjuksköterskorna eller tillsynsläkaren på arbetsplatsen fortsätter delegera. Ambulans-

sjukvårdarna skulle på så sätt få möjlighet till upprätthållande av sin kompetens inom detta

område. Funderingar finns hos ambulanssjukvårdarna om en form av fortsatt

delegeringsförfarande. De menar att sjuksköterskan i behandlingsarbetet kan delegera vissa

specifika omvårdnadsuppgifter som exempelvis nålsättning och vätskebehandling till

ambulanssjukvårdarna. Dock råder det en viss tveksamhet hos både ambulanssjukvårdare och

sjuksköterskor angående det lagmässiga förfarandet. Om delegeringarna helt skulle försvinna

för ambulanssjukvårdarna beskrivs det som att meningsfullheten i arbetet skulle minska,

yrkesstatusen sjunka och arbetsinspirationen försämras:
Jag skulle kunna tänka mej att…  vi kan fortsätta som vi gör idag… fast då får ju
sköterskan i ambulansen ha överseende med att ambulanssjukvårdaren kanske sätter
dropp eller vad man nu kan göra då… jag tror nog att… delegeringarna kommer att
försvinna -  men kanske att dom kommer å finnas kvar i praktiken om du förstår vad jag
menar…(Asv 1).
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5.2.3 Arbetsutveckling
Ambulanssjukvårdarna har alla fått chans och haft funderingar på att söka till sjuksköterske-

utbildningen men av olika orsaker har detta inte blivit aktuellt. De ambulanssjukvårdare som

vi intervjuat har inte känt sig tvingade att läsa till sjuksköterska för att få behålla sitt arbete.

Detta har delvis påverkat deras beslut om att inte vidareutbilda sig. Två av ambulans-

sjukvårdarna hade utan tvekan satt sig på skolbänken om de blivit tvungna för att få behålla

arbetet. De uttrycker samtidigt en känsla av lättnad i och med deras beslut att inte gå någon

högskoleutbildning. Ambulanssjukvårdarna trivs bra på sitt arbete och med nuvarande

arbetsuppgifter. De anser att det är positivt med sjuksköterskans växeltjänstgöring. Denna

uppehåller kompetensen, ökar tryggheten och blir ett sätt för sjuksköterskorna att underhålla

och utveckla sin kompetens. Ambulanssjukvårdarna anser att detta minskar risken för

felbehandling. Växeltjänstgöring ger även en chans för nya personer att komma in i

ambulansverksamheten vilket de menar kan leda till nya intryck och tankegångar. För egen

del anser ambulanssjukvårdarna att den internutbildning som nu finns är fullt tillräcklig.

Denna typ av utbildning på arbetsplatsen har ökat men dessvärre har konkurrensen om

utbildningsplatserna också blivit större. Detta kan i vissa fall leda till att personer som söker

kurserna inte kommer med utan får stå tillbaka till nästa kurs. Den tillsynsläkare som tillhör

stationen lämnar i uppdrag till personalen själv att ta upp, reflektera över och diskutera

aktuella ämnen menar ambulanssjukvårdarna. Detta kan exempelvis handla om astma,

intoxer, frakturer och bröstsmärtor. Sådana inlärningstillfällen där personalen utbyter

erfarenheter och kunskaper upplevs som positivt och givande. Ambulanssjukvårdarna

beskriver en känsla av tillfredställelse och stolthet i sin yrkesroll. Denna känsla har under

många år växt sig allt starkare och bygger på utförandet av ett så proffessionellt jobb som

möjligt. Ambulanssjukvårdarna anser att dom är bra på det dom gör och utför sitt jobb på

bästa sätt. De menar även att fortbildning är bra i form av korta och intensiva kurser vilka

innefattar ämnen som är aktuella för det prehospitala arbete de utför både tekniskt och

medicinskt:

Jag har bestämt mej för att inte läsa vidare… Jag trivs väldigt bra med att vara
ambulanssjukvårdare och vill väldigt gärna fortsätta med det (Asv 1).

Jag kunde ju själv läst till sjuksköterska, men valde att stanna kvar som
ambulanssjukvårdare… hade jag blivit tvungen till att läsa, så hade jag gjort det! (Asv 3).
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5.3 Arbetsrelationen mellan ambulanssjukvårdare och ambulans-

sjuksköterska
De tre teman som framkom under denna rubrik var:

1. Attityder.

2. Förtroende.

3. Interaktion.

I samband med förändringen om en sjuksköterska i varje ambulans upplevdes en oro för

anställningen. Dock anser de flesta nu att vårdkvalitén har ökat och arbetsklimatet förbättrats.

Detta har resulterat i en förtroendefull arbetsrelation.

5.3.1 Attityder
Ambulanspersonalen upplever att den nya arbetssituationen och omställningen med en

sjuksköterska i varje ambulans skapade oro. Sjuksköterskorna sågs som ett hot mot

ambulanssjukvårdarrollen. Detta resulterade i en uppdelning av de båda yrkeskategorierna

vilket på senare tid har suddats ut. En sjuksköterska beskriver att med den nya ordningen i

varje ambulans så får ambulanssjukvårdaren stå tillbaka i patientkontakten och lämna det

övergripande ansvaret till sjuksköterskorna.

    Med detta menar sjuksköterskan att ambulanssjukvårdarens yrkesstolthet kan naggas i

kanten då de tidigare under alla år själva haft det övergripande patientansvaret. En annan

sjuksköterska beskriver en känsla som kan vara pressande. Denna känsla kan infinna sig om

ambulanssjukvårdarna förväntar sig att sjuksköterskan skall ta hand om alla de lite svårare

situationerna. Sjuksköterskorna beskriver vidare att den arbetsordning som tillämpas inne på

sjukhuset där sjuksköterskan har en arbetsledande funktion inte tillämpas inom

ambulanssjukvården. De pratar om vikten av att fungera och arbeta som ett team i det

prehospitala arbetet. Sjuksköterskorna anser även att de i början av anställningen på

ambulansen möttes av en negativ attityd från ambulans- sjukvårdarna. Alla sjuksköterskor

beskriver dessa negativa attityder som riktade mot deras yrkesroll och anser inte att det var

menat till dem personligen. De betonar också vikten av personlig lämplighet för jobbet och att

den person som kommer ny verkligen passar in och accepteras av den övriga

personalgruppen. Ambulanssjukvårdarnas åsikt är att det under många år varit mycket

förändringar på deras arbetsplats vilket har lett till en störd arbetsro. De anser trots tidigare

motstånd att det är positivt med en sjuksköterska i varje ambulans. Även

ambulanssjukvårdarna betonar vikten av att personer som jobbar i ambulansen är lämpliga för
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jobbet. De bör ha en hel del praktisk erfarenhet innan de börjar vilket underlättar jobbet

betydligt både för patienter och personal:

Ja, de är ju lättare att jobba med nån som har lite ambulanserfarenhet… det kan jag ju
säga…sen kan ju dom här vidareutbildade sköterskerna va hemskt duktiga på vissa
patientkategorier… men… det är smidigare för min del att jobba med en som har lite kött
på bena när det gäller ambulanserit (Asv 1).

5.3.2 Förtroende
Ambulanspersonalen anser att om det finns ett förtroende för varandra inom personalgruppen

så ökar detta kvalitén på samarbetet vilket också påverkar omhändertagandet av patienten.

Sjuksköterskorna menar att om de arbetar med en ambulanssjukvårdare som de litar på så

behöver de aldrig kontrollera hur denne utför sina arbetsuppgifter. Detta ger ett smidigare

samarbete. Samtidigt framkom i studien att några av sjuksköterskorna önskade vara lite mer

handledande åt nya sjuksköterskor än vad de var idag. Sjuksköterskorna ansåg att hela

personalgruppen kunde vinna på om de mer erfarna gav råd och diskuterade olika situationer

med de med mindre erfarenhet. Orsaken till att detta inte fungerade fullt ut idag ansåg en del

sjuksköterskor bero på en brist hos dem själva. De nyanställda sjuksköterskorna vågade inte

eller hade otillräckligt med förtroende för att fråga om områden och situationer som de kände

sig osäkra inom. Ambulanssjukvårdarna menar att de tidigare som enda personalgrupp på

ambulansen besuttit en stark sammanhållning som byggt på förtroende och respekt för varje

individ. Detta raserades till viss del då förändringen med en sjuksköterska i varje ambulans

kom. De anställda drabbades av en osäkerhet om att få behålla jobbet och sin nuvarande

identitet. Dessa känslor har dock lagt sig och de anser att den segregation som uppstod mellan

ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor på ambulansen nu har jämnats ut. Samarbetet

fungerar bra idag menar ambulanssjukvårdarna vilket bygger på att alla litar på varandra i

arbetet. De anser att ett gott förtroende bygger på en rak och öppen kommunikation i

arbetssituationer. Vidare poängterar de vikten av att kunna lita på varandra. Detta är

betydelsefullt för att klara av samtal om olika upplevelser i arbetet som ibland kan vara svåra

att hantera själv. Ambulanspersonalen anser att samarbetet har förbättrats och känslan av

uppdelning mellan yrkesgrupperna har minskat. Detta har resulterat i ett ökat förtroende i

arbetsrelationen:

Det är väldigt viktig att man har en bra dialog med den sköterska man jobbar med. Så att
man inte har en sköterska som tycker och tänker att…de här tar jag hand om, oavsett om
”jag” (ambulanssjukvårdaren, förf.anm) kan göra det eller inte…(Asv 3).
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Samarbetet funkar jättebra idag…ja det tycker jag… jag tror att dom – alla litar på
varandra å… å…vet ungefär hur ordningarna ska se ut å så va – det har satt sej liksom i
system (Ssk 2).

5.3.3 Interaktion
De nya rollerna i ambulanssjukvården innebar vissa förändringar. Sjuksköterskorna beskriver

att det var viktigt vilken framtoning de hade i sin yrkesroll i början. De fick gå försiktigt fram

och i vissa fall låta sin yrkesroll stå åt sidan för att först bli accepterade som person och

komma med i gemenskapen på arbetsplatsen. Vidare beskriver sjuksköterskorna en fördel av

att i början tona ner sin roll. När de väl kom in i gemenskapen så försvann känslan av att inte

vara välkommen. Sjuksköterskornas traditionella roll inne på sjukhuset existerar inte i samma

omfattning inom ambulanssjukvården där samhörighetskänslan inom personalen är väldigt

stark. Detta kan i vissa fall ställa till problem för sjuksköterskor som söker sig till den

prehospitala omvårdnaden där de inte har något arbetsledaransvar i praktiken utan snarare ett

övergripande medicinskt ansvar. De menar att det som nyexaminerad är viktigt med klinisk

erfarenhet på någon avdelning för att komma in i sjuksköterskans traditionella roll. En

nyanställd sjuksköterska som kommer väl in i arbetsgruppen har mycket att lära av erfarna

ambulanssjukvårdare menar sjuksköterskorna. Ambulanssjukvårdarnas erfarenhetsbaserade

kunskap bör tillvaratas eftersom att den är mycket betydelsefull. Den personliga lämpligheten

anser ambulanspersonalen vara viktig för att skapa en väl fungerande och samarbetad

arbetsgrupp. Den sociala samhörigheten hos personalen stärks om det ges tillfälle till

umgänge i lugn och ro. En annan faktor som anses stärka samhörigheten är att personalen

gemensamt utövar fysisk aktivitet och gemensamt under ordinarie arbetstid utövar olika

sporter. Detta ökar förtroendet, underlättar för nyanställda och stärker personalgruppen.

Tidigare ambulanserfarenhet anses av både sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare som en

viktig del vilken underlättar för att bli delaktiga i rutin, jargong och social samhörighet på

arbetsplatsen:
Så när jag kom ut så fick man ju lite grann tassa på tå alltså – för att inte trampa folk på
tårna – kändes det som… det va nog så de va då va – man fick tona ner sin
sjuksköterskeroll (Ssk 2).

De gäller ju att komma in i… ja… jargongen… på jobbet. Dom som har läst… dom har
jobbat på jobbet som ambulanssjukvårdare förut och läst vidare och kommer tillbaka,
dom är… dom vet ju precis vad det är frågan om (Asv 2).
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5.4 Samarbetet i ambulansen mellan ambulanssjukvårdare och

sjuksköterska
De tre teman som kom fram under denna rubrik var:

1. Teamarbete.

2. Teknisk kunskap.

3. Medicinsk kunskap.

Ambulanspersonalen anser att rollerna är ganska lika i arbetet. För ett optimalt samarbete

betonas vikten av att både ambulanssjukvårdare och sjuksköterskan kan och känner till

varandras arbetsuppgifter. Medicinska och tekniska grundkunskaper är viktigt. Sjuk-

sköterskan ansågs ha en större förståelse i vissa medicinska situationer.

5.4.1 Teamarbete
Teamarbete beskrivs av ambulanspersonalen som en viktig del i arbetet. Studien visar på att

de i arbetet med patienten anser arbetsuppgifterna vara likvärdiga. Den stora skillnaden som

framkommer i det praktiska arbetet är sjuksköterskornas medicinska ansvar. Här kan också

ses ett utökat ansvar och rättigheter då det gäller medicinsk behandling av patienten. Trots

detta anser personalen att det är viktigt med kunskap om varandras arbetsuppgifter och

praktiskt kunna utföra dessa. Detta ökar tryggheten i det prehospitala arbetet, förbättrar

självkänslan, samarbetet och stärker förtroendet mellan personalen. Fungera och arbeta i ett

team uttrycker ambulanspersonalen som en viktig grund för att det prehospitala arbetet skall

kunna fungera. Om personalen är ett bra team och kan assistera och stötta varandra så ökar

detta kvaliteten på omvårdnaden. Ambulanssjukvårdarna uttrycker en önskan om att själva

vårda en svårt sjuk patient så långt som deras delegeringar räcker. De anser att sjuksköterskan

först bör ta över då deras delegeringar eller kunskaper ej räcker till. För dessa

ambulanssjukvårdare är det inte självklart att sjuksköterskan automatiskt skall ta sig an alla de

svårare olycks- eller sjukdomsfallen. Ambulanssjukvårdarna har ofta en förväntan om att

sjuksköterskorna redan från början tar ansvar för behandling och omvårdnad av de svårare

fallen menar sjuksköterskorna. För ambulanspersonalen är det viktigt att de kommer överens

om vad som skall göras. Vården av patienten bör också ha samma mål. Ett lugnt och

metodiskt samarbete upplevs som positivt vilket resulterar i ett bättre omhändertagande.

Ambulanspersonalen menar att om de får kunskap om den andres tankar angående det

aktuella uppdraget så flyter arbetet smidigt. De uttrycker en trygghet i att ge och ta råd samt

stöttning av varandra under en utryckning. För att skapa ett bra teamarbete krävs förutom
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förtroende en öppen dialog. Det kan röra sig om att redan i ambulansen under utryckningen

göra klart för varandra vilken medicinsk och teknisk utrustning som bör tas med in till

patienten. Det är också betydelsefullt att i förhand veta vem av dem som tar hand om

kommunikationen om detta skulle behövas. Både ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor

behöver vara delaktiga i omvårdnaden av patienten. Ambulanssjukvårdarna beskriver att när

deras delegeringar inte räcker till och sjuksköterskan tar över ansvaret för patienten så

upplever de genom teamkänslan en delaktighet och närvaro i omvårdnaden. Sjuksköterskorna

beskriver att de finner en trygghet i teamarbetet med ambulanssjukvårdarna. Patienten

påverkas till det bättre av ett väl fungerande samarbete:
Även ambulanssjukvårdaren måste ju kunna ta hand om dåliga patienter å… använda sej
av sina delegeringar och kunna så mycket som möjligt av sköterskans också så att man
kan hjälpas åt på ett bra sätt. Man kan assistera varann och så… man måste ju fungera
som ett så smidigt team som möjligt (Ssk 1).

Även om jag inte utövar det som sköterskan gör, så är jag i alla fall med på plats och gör
det! Det upplever jag… att om jag personligen inte kan ge patienten smärtlindring, så kan
ju i alla fall den personen som är med mej göra det..och det är klart att man påverkas av,
om man märker att patienten blir bättre, av oss som är på plats (Asv 3).

5.4.2 Teknisk kunskap
Teknisk kunskap är ett stort område som handlar om radio, telefon, kartor, adresskännedom

och säkerhet i trafiken. Det är betydelsefullt att både ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor

inom ambulanssjukvården förvärvar denna kunskap. Vikten av att varje enskild individ som

arbetar i den prehospitala vården skaffar sig denna kunskap poängteras av båda personal-

grupperna i undersökningen. Denna funktion kan vara svår att lära in i början och mycket av

den kunskap som krävs kan personalen ej tillförskaffa sig teoretiskt utan nås genom praktisk

övning. För möjlighet till ett eget ansvarstagande och kunna passa in i teamet är det viktigt att

tid och engagemang läggs på denna funktion. Även om det medicinska ansvaret i framtiden

blir än mer uppdelat inom det prehospitala arbetet är det tekniska området ingen del av arbetet

som skulle kunna läggas på exempelvis ambulanssjukvårdarna som kompensation.

Ambulanspersonalen anser att detta skulle vara ohållbart. Det skulle kunna leda till en

begränsning av den ena arbetsgruppen och en alltför tung ansvarsbit för den andra

arbetsgruppen i detta fallet ambulanssjukvårdarna. Det är viktigt att som ambulanspersonal

behärska och känna till alla funktioner. I den tekniska kunskapen ingår det att kunna placera

ambulansen rätt och säkert i trafiken. Genom sådana åtgärder skyddas både personal och

skadade vid en olycksplats. I detta ingår även att kunna iaktta och vidarebefordra viktig

information från skadeplats in till sjukhuset. För läkare inne på sjukhuset kan det vara mycket
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viktigt att få information om hur det ser ut på en olycksplats. Det kan röra sig om vilken bil

den skadade satt i, var den satt, tänkbar hastighet och andra detaljer. Denna information kan

utan tvekan påverka det fortsatta vård och behandlingsvalet samt omhändertagandet av

patienten. Sjuksköterskorna beskriver svårigheten i att som ny och oerfaren se sammanhanget

på en olycksplats. De blev i dessa fall hänvisade till en mer erfaren ambulanssjukvårdare trots

att sjuksköterskan medicinskt har det övergripande ansvaret vid en olyckplats.

Ambulanspersonalen anser att som ny i arbetet finns inte helhetssynen viket lägger en större

ansvarsbit på den erfarna personalen:

Kommer man fram – när man är ny som ambulanspersonal har man ett väldigt
tunnelseende… enbart blick för patienten och inget annat – efteråt kunde man inte säga
vilken bil dom hade krockat med – ingenting sånt – så man hade bara ett jättesmalt
synfält… med åren så blir det bredare… vad ska man säga… man har bättre överblick
över olycksplatsen – så risken är ju stor när man kommer ny till olycksplatsen… man ser
inte farorna – man ser inte sammanhanget (Ssk 1).

5.4.3 Medicinsk kunskap
Intervjupersonerna anser att arbetsstrukturen inne på sjukhuset skiljer sig från arbetet inom

den prehospitala omvårdnaden. För att göra ett så bra arbete som möjligt och fungera i det

prehospitala teamet krävs tid till upplärning. Det är inte bara det medicinska ansvaret som

skiljer sig utan det prehospitala arbetet innefattar många olika moment som inte finns med i

sjuksköterskans grundläggande utbildning. Lära sig hantera den medicinska funktionen med

delegeringar och eget ansvar anses av sjuksköterskorna vara en stor del av arbetet.

Sjuksköterskorna beskriver att detta tar tid och kräver visst engagemang då det hela tiden

kommer nya studier och läkemedel. Vidare betonar ambulanspersonalen vikten av att de

teoretiska kunskaperna finns och är väl förankrade hos var och en. Även om ambulans-

personalen aldrig vet vilka situationer de kommer att stå inför och därför inte kan förbereda

sig på något specifikt fall så måste de teoretiska grunderna för vad som skall utföras i varje

specifikt sjukdomsfall finnas med. Risken är att ambulanspersonal som har lång utbildning

utan erfarenhet lätt hamnar i situationer där de bara ser sjukdomen och glömmer av helheten

runtom patienten. Intervjupersonerna menar att det är sjuksköterskorna som har ansvaret för

den medicinska kunskapen. Ambulanssjukvårdarna visar på en vilja att ta till sig kunskap om

de läkemedel som sjuksköterskan delegerats. De anser att även om detta faller utanför deras

ordinarie arbetsuppgifter och ansvarsområde så är det en kvalitetssäkring för patienten om de

också har en del av denna medicinska kunskap. De kan i vissa fall assistera sjuksköterskan i

dennes arbetsuppgifter. Ambulanssjukvårdarna menar att genom kunskapsinhämtande om alla

arbetsuppgifter i ambulanssjukvården så stärks teamkänslan och tryggheten vilket underlättar
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arbetet. Detta gör också att ambulanssjukvårdarna känner sig delaktiga och kan förstå den

behandling som sjuksköterskan har ansvaret för. Ambulanspersonalen anser att sjuk-

sköterskan i vissa situationer med hjälp av sin utbildning och kliniska erfarenhet har mer

kunskap och förståelse för patient, sjukdomsfall och behandling:

Det kan ju va att man blir väldigt… sjukdomsinriktad så att säga om man är… ja… har
mycket utbildning och ingen erfarenhet… så att de… är absolut inte allena saliggörande
att vara vidareutbildad… det tycker inte jag (Ssk 2).

5.5 Arbetsfördelningen mellan ambulanssjukvårdare och sjuk-

sköterska
De två teman som kom fram under denna rubrik var:

1. Teknisk funktion.

2. Medicinsk funktion.

På grund av att sjuksköterskan har fler delegeringar blir det en naturlig arbetsfördelning. De

tar ett större ansvar för patienten och den medicintekniska utrustningen som exempelvis

defibrillator. Ambulanssjukvårdarna beskriver att deras yrkesgrupp i framtiden kan utvecklas

mot ett större ansvar när det gäller kommunikation, radio, förarutveckling och kunskap om

bilarna.

5.5.1 Teknisk funktion
Ambulanssjukvårdarna beskriver en känsla av att de mentalt förberett sig på ett större ansvar

för den tekniska funktionen i framtiden. De tror deras utveckling går mot att bli bättre på

andra funktioner istället för den medicinska. Ambulanspersonalen menar att om arbetet skall

vara meningsfullt för alla personalkategorier så bör ambulanssjukvårdarna stärkas i sin

tekniska roll allteftersom sjuksköterskornas medicinska ansvar utökas. De områden som detta

skulle kunna vara är sådana som hamnar inom den tekniska funktionen men ändå är

oumbärliga för att den prehospitala vården skall kunna fungera. Ambulanssjukvårdarna har

tidigare i studien beskrivit känslan av att tappa sin yrkesstolthet i samband med deras förlust

av delegeringar. Genom en specialisering inom det tekniska området kan ambulans-

sjukvårdarna hitta nya vägar för att återfinna yrkesstoltheten och meningsfullheten med

jobbet. De tekniska områden som ambulanssjukvårdarna nämner är bland annat sådana som

har med förarfunktionen att göra och säkerheten i och utanför ambulansen. Vidare nämner de

även områden som kommunikation och radio. Det kan vara att ansvara för kommunikationen

vid olycksplatser och via radio främja samarbetet samt förvarna olika instanser.
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Ambulanspersonalen menar att ambulanssjukvårdarna behöver stärkas i sin tekniska roll

allteftersom sjuksköterskornas medicinska ansvar utökas. När det gäller medicinteknisk

utrustning så kommer detta i framtiden att vara ett av sjuksköterskans ansvarsområden anser

både sjuksköterskorna och vissa ambulanssjukvårdare. Denna medicintekniska utrustning kan

vara exempelvis defibrillatorn. Sjuksköterskan kommer att ansvara för apparatutvecklingen,

funktions tester och EKG registreringar. Ambulanspersonalen bestyrker i studien betydelsen

av att alla inom den prehospitala vården har samma grundkunskap. I viss mån bör man kunna

varandras uppgifter för att hjälpas åt och stötta varandra. De inser dock att det i framtiden

kommer ske en förändring som måste göras så bra som möjligt. Sjuksköterskorna anser att i

och med deras ökade medicinska ansvar och kunskap så kan andra funktioner inom vården få

stå tillbaka. Sådant som nämns i samband med detta är exempelvis ansvar för kommunikation,

skydd och säkerhet vid olyckplatser. Arbetet med patienten kommer även i framtiden att

kännetecknas av ett samarbete tillsammans med ambulanssjukvårdaren menar sjuk-

sköterskorna. Dock kommer deras olika ansvarsområden att skilja sig åt. Sjuksköterskorna

tror att de kommer att ha det övergripande patientansvaret och ambulanssjukvårdarna det

övergripande ansvaret för kommunikationen:

Ja…jag tycker nog att jag är rätt inställd att det kommer bli så – nu ett tag å….även i
framtiden kommer det säkert å bli mer att ambulanssjukvårdaren sitter vid
ratten….men…man är inställd på det ganska mentalt så det blir istället att man som
ambulanssjukvårdare tar mer ansvar för den tekniska biten tror jag…kommunikation
å…..den biten  (Asv 1).

5.5.2 Medicinsk funktion
När det gäller den medicinska funktionen anser ambulanspersonalen det vara av betydelse att

hjälpas åt med behandlingsarbetet. Den medicinska funktionen innefattar sådana uppgifter

som har med den anställdes delegeringar att göra. Sjuksköterskorna menar att deras

medicinska funktion har utökats och stärkts. Vidare säger de att det tillkommit nya läkemedel

till delegeringarna under senare tid och därmed så har behandlingsrutinerna förändrats. Vidare

anser sjuksköterskorna att deras medicinska kompetens och ansvar har breddats. Enligt

ambulanssjukvårdarna är den största delen av sjuksköterskans medicinska funktion smärt-

lindring till patienten. I andra situationer anser de att nuvarande delegeringar är ungefär

likvärdiga mellan ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor. Det som skiljer kan vara

doseringar och olika styrkor på läkemedlen där sjuksköterskor kan använda sig av sina

delegeringar på flera olika symtombilder. Ambulanspersonalen poängterar vikten av att båda

grupperna i det prehospitala teamet kan grunderna för de medicinska åtgärderna som kan bli

aktuella. Sjuksköterskan är den som ansvarar för mediciner, medicinväska och nyckel till
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läkemedelsförråd. Det är också sjuksköterskan som ansvarar för beredning och tillförsel av

olika läkemedel. Det medicinska ansvaret läggs på sjuksköterskan vilket ställer krav på att

denne utvecklar och håller en hög kvalitet i sin medicinska funktion. Sjuksköterskan är i det

prehospitala arbetet ansvarig för de läkemedel som ambulanssjukvårdaren administrerar:

”Den största biten är väl kanske.. just det här med smärtlindring. Då kan sköterskan få ge

morfin då bland annat. Det är ju en viktig sak för patienten (Asv 3)”.

5.6 Ambulanssjukvårdarens och sjuksköterskans upplevelse av

varandra
De tre teman som framkom under denna rubrik var:

1. Arbetsroller.

2. Omvårdnad.

3. Ansvar.

Ambulanspersonalen upplever att oron över en ny personalkategori på arbetsplatsen har lagt

sig. Det har blivit en naturlig rollfördelning och tryggheten har ökat. I omvårdnadsarbetet

menar ambulanspersonalen att arbetet med patienterna har utvecklats och blivit mer seriöst.

De beskriver sjuksköterskans medicinska ansvar vid prehospitala behandlingar som positivt.

5.6.1 Arbetsroller
Ambulanspersonalen upplever en förändrad roll i omvårdnaden genom att sjuksköterskan tar

över behandlingsarbetet av patienten då de anser detta behövas. Resultatet har blivit att

sjuksköterskan oftare vårdar patienten medan ambulanssjukvårdaren tar ansvar för

framförandet av ambulansen. Ambulanssjukvårdarna upplever det kränkande att bli av med

sina delegeringar. De anser att de arbetsuppgifter de utför i dag är sådana som de utfört under

många år. Dessa arbetsuppgifter har underhållits genom kontinuerliga fortbildningar på deras

delegeringsområden och årliga delegeringsprov för ansvarig på ambulansstationen. Vidare

upplever ambulanssjukvårdarna att de under alla år utfört ett gott arbete både omvårdnads-

och behandlingsmässigt. Detta arbete grundar sig i en omfattande utbildning på det specifika

området samt praktisk erfarenhet. Ambulanssjukvårdarna beskriver en vilja att få veta vad och

hur sjuksköterskan tänker i olika behandlingssituationer och varför denne gjorde på det ena

eller andra sättet. Ambulanssjukvårdarna menar också att de tycker det är positivt med

sjuksköterskor i ambulanssjukvården. Meningen med detta är inte att ambulanssjukvårdarna

skall komma helt utanför vårdarbetet. De anser det viktigt att deras intresse och delaktighet
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finns. Trots detta beskriver ambulanssjukvårdarna att de i vissa vårdsituationer går undan och

låter sjuksköterskan ta över ansvaret för behandling och omvårdnad för patienten. Ambulans-

sjukvårdarna upplever det  lättare att samarbeta och utföra ett bra arbete tillsammans med en

sjuksköterska som har prehospital erfarenhet. De beskriver även att de i arbetet med en

nyanställd sjuksköterska ibland tar sig an en rådgivande och handledande roll både i tekniska

och medicinska situationer. Ambulanspersonalen menar att de sjuksköterskor som tidigare

arbetat inom den prehospitala vården har en bättre helhetssyn, vet hur arbetet fungerar och har

rätt inställning och kunskap om teamarbete. Sjuksköterskorna anser att de stärkts i sin roll och

upplever idag en större trygghet. Vidare upplever ambulanspersonalen att sjuksköterskans

arbetsroll som medicinskt ansvarig och ambulanssjukvårdarens som mer tekniskt ansvarig har

funnit en naturlig fördelning hos de flesta:
Dom gånger när ambulanssjukvårdarn har för dålig..eller när hans delegeringar inte
räcker till – att sköterskan för den sakens skull måste sitta bak och ta hand om patienten
(Asv 1).

Så därför har min roll blivit att jag har stått tillbaka,.. jag ställer mej tillbaka! Jag ger mej
inte in i en massa medicinska termer och diskussioner. Jag låter andra sköta det då. Jag
drar mej tillbaka. Jag har faktiskt gjort det. …..Ja (Asv 2).

Nä jag känner mig tryggare nu, man hade väl kanske….krav på sig själv att det skulle bli
annorlunda vilket det ju faktiskt inte blev. Men man har ju arbetat in vissa av
rutinerna..idag är det ju ingen som protesterar om man säger att..jag vill ta över patienten
för jag ska ge ett läkemedel- de är ju accepterat idag. Jag tror man har funnit en naturlig
roll hos de flesta, man tar över när det behövs då för att ge medicinsk…..annars klarar ju
sig en ambulanssjukvårdare bra. (Ssk 3).

5.6.2 Omvårdnad
Ambulanspersonalen upplever att de i omvårdnaden av patienten jobbar mot samma mål. De

anser att den prehospitala erfarenheten och personalens trygghet i sin arbetsroll är en viktig

grund för en bra omvårdnad oavsett tidigare utbildning. Sjuksköterskorna menar att

ambulanssjukvårdarna har ett mycket bra omvårdnadsperspektiv och ser ingen skillnad i det

praktiska omvårdnadsarbetet mellan yrkeskategorierna. De upplever att ambulans-

sjukvårdarna har en bred kunskap och bra förståelse för omvårdnadsarbetet. Vidare anser

sjuksköterskorna att ambulanssjukvårdarna trots sin erfarenhet saknar en viss kunskap och

förståelse för olika sjukdomstillstånd. Ambulanssjukvårdarna beskriver en känsla av att

sjuksköterskornas specifikt medicinska omvårdnadsarbete höjer statusen på omvårdnaden och

det prehospitala arbetet. Vidare upplever ambulanspersonalen inga stora skillnader i

omvårdnadsarbetet hos varandra. De tillfällen då detta inte fungerar fullt ut menar de kan vara

när helt nyanställd personal utan prehospital erfarenhet finns med. Det är lätt att som ny
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drabbas av stress i de olika situationer och miljöer där arbetet utförs. Detta kan påverka

arbetet negativt. Trots att de teoretiska kunskaperna finns kan en person som drabbas av stress

tänka och handla fel i omvårdnadsarbetet. Ambulanspersonalen betonar även vikten av en bra

arbetsfördelning vilket underlättar för både patient och personal: ”Vi har ju samma uppgift, vi

skall ju nå samma mål (Asv 2)”.
Men rent omvårdnadsmässigt tror jag inte att det finns så stor skillnad……Det beror ju på
personlighet också – den man är – hur trygg man är i sin roll….person.(Ssk 3)

Samtidigt tror jag att två ambulanssjukvårdare klarar många situationer väldigt bra också
(Ssk 3).

5.6.3 Ansvar
Båda kategorierna är medvetna om att det är sjuksköterskan som har det medicinska ansvaret.

Sjuksköterskorna upplever att deras traditionella ansvarsroll är utsuddad i ambulansarbetet.

De fungerar inte som arbetsledare utan arbetet bygger på ett nära samarbete där det krävs

minst två personer. Den prehospitala omvårdnaden bygger på att den anställde tar ett stort

eget ansvar. När ambulanspersonalen är ute på ett uppdrag är de oftast hänvisade till varandra

för att ge råd och stötta. Det krävs en stor enighet, likvärdiga grundkunskaper och en

gemensam humanistisk människosyn för att arbetet skall fungera. Ansvaret inom det

prehospitala arbetet kräver att den enskilda individen tar egna initiativ och förser sig med de

kunskaper som krävs. Här poängterar ambulanspersonalen att den tekniska kunskapen när det

exempelvis gäller adresskännedom, radio och dylikt är lika viktig som omvårdnaden och den

medicinska kunskapen. Detta är en viktig funktion som grundar sig i förtroende mellan

personalen. Ambulanspersonalen beskriver det som betydelsefullt att sådana kunskaper finns

hos den de arbetar tillsammans med. Sjuksköterskorna är medvetna om sitt omvårdnadsansvar

men upplever även att det krävs erfarenhet för detta ansvarstagande. De har en känsla av att i

vissa fall får erfarna ambulanssjukvårdare ta ett större informellt medicinskt ansvar i arbetet

när de arbetar ihop med oerfarna sköterskor: ”Det finns säkert dom ambulanssjukvårdare som

får gå in och ta ett större ansvar gentemot färska sjukskötersker (Ssk 3)”.

Som nu när vi skall ha en sköterska på varje bil… så är det ju sköterskan som har det

medicinska ansvaret. Och avgör om han eller hon skall ta hand om patienten eller om

vederbörande tycker att det går bra att ambulanssjukvårdaren sitter bak, det är ju lite

beroende på vad patienten har fått för behandling. Det är ju inte alla patienter som

behöver dom delegeringar som sjuksköterskan har (Asv 3).
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5.7 Resultatsammanfattning
Arbetet i den prehospitala omvårdnaden kännetecknas enligt resultatet av en holistisk

människosyn som bygger på empati. Både ambulanssjuksköterskor och ambulanssjukvårdare

visar på en mycket god kunskap och förståelse i det professionella omhändertagandet av

patienten. Ambulanspersonalen poängterar vikten av att bemöta patienten på ett lugnt, tryggt

och professionellt sätt (Ssk 1 / Ssk 2 / Ssk 3 / Asv 1 / Asv 2 / Asv 3). Sjuksköterskorna

upplevde att de i början av deras anställning mött ett visst motstånd av ambulanssjukvårdarna.

Detta upplevdes även av ambulanssjukvårdarna och förklarades av båda yrkeskategorierna

som en reaktion på ett nytt arbetssätt och en rädsla för risken att förlora sitt arbete (Ssk 3 /

Asv 2 / Ssk 2 / Ssk 2 / Ssk 3 /  Asv 1).

    Vidare ansåg ambulanspersonalen att det var viktigt med en god arbetsrelationen gentemot

sina kollegor. Denna goda arbetsrelation skapades genom öppen dialog, social samvaro såsom

fysisk träning och genom förtroende. Förtroendet leder i sin tur till ett bra samarbete. Genom

detta upplevde ambulanspersonalen en känsla av trygghet i sin arbetsroll.  De menade att det

resulterade i ett bättre arbetsklimat och ett mer professionellt omhändertagande av patienten

(Ssk 1 / Ssk 2 /  Asv 1 / Asv 2 / Asv 3 / Ssk 2).

Erfarenheten var en annan faktor som framkom för att prestera och utföra ett bra prehospitalt

arbete. Ambulanspersonalen ansåg att de genom delegeringar och den kunskap som

sjuksköterskan hade angående sjukdom och behandling kunde erbjuda patienten en bättre och

säkrare vård än tidigare. Dock ansåg flertalet att grunden för denna vårdutveckling inte endast

låg i sjuksköterskans breda utbildning utan erfarenheten och den kliniska blicken

poängterades (Ssk 1 / Asv 3 / Asv 3 / Ssk 2 / Ssk 2). Vid den station där intervjuerna

genomfördes var målet med en sjuksköterska i varje ambulans redan uppnått. Personalen

beskrev att samarbetet fungerade mycket bra och roll och arbetsfördelning föll sig numera

naturligt. Ambulanssjukvårdarna beskrev en viss tillfredsställelse över att vara delaktiga i ett

team där de jobbade för patientens bästa. Det primära i denna situation var inte att

ambulanssjukvårdaren själv kunde utföra vissa specifika arbetsuppgifter. Tillfredsställelsen

beskrevs även i situationer där sjuksköterskan på grund av patientens tillstånd tagit över

ansvaret för vården (Asv 1 / Asv 2 / Asv 3 / Ssk 3). Ge och få feedback av sina arbetskamrater

efter utfört arbete beskrevs som ännu en viktig del. För att nå detta poängterades vikten av en

öppen dialog (Ssk 1 / Asv 3 / Asv 1 / Asv 2). Alla intervjupersonerna beskrev

delegeringsförändringen år 2005 som en mer eller mindre teoretisk ändring vilken i praktiken
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inte skulle komma att verka eller fungera fullt ut. Ambulanssjukvårdarens erfarenhet och

praktiska träning på vissa delegeringsuppgifter ansågs viktiga att underhålla och tillvarata.

Ambulanssjukvårdarna beskrev en känsla av nedvärdering och att vara åsidosatta om deras

delegeringar skulle försvinna. De hade alla förhoppningar om att i framtiden ändå få utföra

sina delegeringar. Detta kunde då ske genom att sjuksköterskan delegerade arbetsuppgifter till

dem ute hos patienten eller genom generella delegeringar från tillsynsläkaren på arbetsplatsen.

De delegeringsförfarande som framkom var exempelvis, nålsättning, syrgasbehandling och

vätskebehandling. Sjuksköterskorna ansåg även de att arbetet praktiskt skulle fungera ungefär

som idag efter delegeringsförändringen år 2005. Detta genom att de under det

omvårdnadsarbetet skulle kunna delegera arbetsuppgifter som var kända av ambulans-

sjukvårdarna. Hur detta lagmässigt kommer att se ut kunde ingen sjuksköterska eller

ambulanssjukvårdare svara på (Ssk 1 / Ssk 2 / Ssk 3 /  Asv 1 / Asv 2 / Asv 3).

6 DISKUSSION

6.1 Metoddiskussion
Vårt val att göra en kvalitativ studie kändes helt adekvat då vi hade för avsikt att studera

ambulanspersonalens upplevelser och uppfattning om sitt arbete. Forskningen inom det valda

området var inte så omfattande. Detta kan bero på att organisationen med sjuksköterska i

ambulans är relativt ny. Detta skapade vissa svårigheter för oss när vi sökte vetenskaplig

litteratur och artiklar. Valet att göra en bandad intervju gav oss möjlighet till ett bredare

material som vi kunde bearbeta genom egen tolkning.  Initialt fanns funderingar på att göra en

enkätundersökning men detta ansåg vi inte skulle ge samma breda resultat. Intervju-

personernas beskrivning av situationen skulle då inte kunna ges på ett så omfattande sätt som

vi önskade. Intervjun strukturerades med hjälp av frågor och följdfrågor vilket underlättade

fokusering på syfte och frågeställningar. Intervjupersonerna som valdes ut har under många år

tillhört samma yrkeskategori som vi själva vilket kan ha försvårat intervjuarens möjlighet till

objektivitet. Intervjupersonerna var också medvetna om att författarna arbetat inom

ambulanssjukvården många år. Författarnas förförståelse inom ämnet kan även ha påverkat

intervjusituationen. Det var därför viktigt med information till deltagarna om att vår roll under

intervjun skulle vara så neutral som möjligt. Förförståelsen kan även ha påverkats av att vi

tidigare arbetat som ambulanssjukvårdare många år och nu studerar till sjuksköterskor.
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Anledningen till att frågeställningarna inte nämndes i brevet till intervjupersonerna var en

förhoppning från vår sida om mer spontana svar. Intervjun genomfördes under arbetstid och

informanterna blev helt avlösta från sina ordinarie arbetsuppgifter. Intervjuerna ägde rum på

en expedition inne på sjukhuset vilken var en neutral plats för intervjupersonerna. Detta för att

öka konfidentialliteten och minimera risken för störningar.

6.2 Reflektion
Vi anser att en holistisk människosyn är grundläggande för all vård. I ambulanssjukvården

känns detta speciellt viktigt eftersom området är så vittomfattande. Ambulanspersonalen

möter många olika patienter med skilda behov och ställs inför många och ibland mycket svåra

situationer. Vi anser att det är mycket viktigt med en bred erfarenhet av prehospitalt arbete.

Detta är betydelsefullt för att kunna ge en optimal omvårdnad. Det finns i ambulans-

sjukvården idag en mycket omfattande erfarenhet som inte får läggas åt sidan nämligen

ambulanssjukvårdarnas. Detta kan vara erfarenhet från stora olyckor där ingen situation är lik

den andra. För att kunna ha en helhetssyn, prioritera och dokumentera viktiga detaljer runt

patienten krävs en ambulanspersonal med stor vana och rutin. Sjuksköterskornas entré i

ambulanssjukvården orsakade i början viss turbulens. Ambulanssjukvårdarna kände att deras

arbete, yrkesstolthet och yrkesroll hotades. Detta medförde att det blev vissa konflikter på

arbetsplatserna. Många ambulansstationer har idag fortfarande långt till målet med en

sjuksköterska i varje ambulans och kommer därför att ställas inför många svåra situationer. Vi

känner däremot att på de stationer som redan uppfyllt målet är sjuksköterskor och

ambulanssjukvårdare idag ett väl fungerande team. En fråga som kommer upp är hur detta

teamarbete ska se ut efter att delegeringsförfarandet upphör.

   Vi känner att det är viktigt att på arbetsplatsen arbeta för att stärka båda gruppernas

yrkesstolthet och främja en förtroendefull relation mellan personalen vilket i sin tur leder till

ett bra fungerande samarbete och optimalt omhändertagande av patienten. Hur kommer det att

se ut på en olycksplats med många skadade och få ambulanser där all kompetens behövs för

patientens optimala omhändertagande? En sjuksköterska kan inte vårda och behandla flera

patienter på samma gång. Kommer man kunna uppnå målet utan konsekvenser såsom att vissa

stationer anställer oerfarna sjuksköterskor som i en svår situation måste luta sig mot den

erfarne ambulanssjukvårdaren även i den medicinska funktionen? Hur mycket ska man

exempelvis värdera en ambulanssjukvårdare som har tjugo års erfarenhet och har studerat i

2.5 år varav minst 20 veckor är specifik ambulansutbildning?
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    Vi anser även att det är viktigt med utbildning för en djupare och bredare förståelse för

omvårdnaden. Här kommer sjuksköterskeutbildningen in som en viktig del. Sjuksköterskans

kliniska arbete är av stor betydelse då det ger en bredare helhetssyn på patient och

omvårdnad. Ambulanssjukvårdens adelsmärke är en god och professionell omvårdnad och en

bred kunskap om sjukdom och behandling. Denna kunskap grundar sig främst på erfarenhet

ändå kan man se att när sjuksköterskekategorin kommer till ambulanssjukvården sker en

utveckling och sjuksköterskans teoretiska och praktiska kunskap tillför mycket till ambulans-

sjukvårdarna och ambulanssjukvården. En viktig fråga att beakta är om det år 2005 finns

tillräckligt med sjuksköterskor för att klara den specifika omvårdnaden som är en del av det

prehospitala arbetet. Kan det vara så att socialstyrelsen tvingas ge dispenser till

ambulanssjukvårdare? Om sjuksköterskeunderlaget skulle finnas – hur finner man en

anställnings- och omstruktureringsform på arbetsplatsen som påverkar det positiva samarbetet

i så liten utsträckning som möjligt? Det kan bli svårt att hitta ändamålsenliga avdelningar att

växeltjänstgöra på. Detta är annars en del som vi anser vara mycket viktig. Genom att

växeltjänstgöra uppehåller sjuksköterskan sin kompetens och stärks i sin roll. I studien

beskrev alla ambulanssjukvårdare att de fått chansen till sjuksköterskeutbildning. De har alla

av olika anledningar avböjt detta men de uttrycker att de är väl insatta och informerade om

hur delegeringsförfarandet kommer förändras. Ambulanssjukvårdarna beskriver vidare detta

som en kränkning av sin yrkesroll. Samtidigt uttrycks en ambivalens angående deras arbete

när delegeringarna försvinner. Detta trots deras tidigare beskrivning om att de trivs mycket

bra. De har också funnit andra arbetsområden att stärka sin roll inom. Ambulanspersonalen

som vi intervjuat tror att det även efter 2005 ska finnas möjlighet till användning av

delegeringar på ett eller annat sätt. Vi uppfattar det däremot som att socialstyrelsen är mycket

klar över att HSL (1982:763) kommer gälla från detta datum. Det skulle i så fall vara uteslutet

med dispenser eller andra sätt för ambulanssjukvårdarna att behålla sina delegeringar.

   Författarnas konklusion är att det i framtiden förefaller angeläget med studier och fortsatt

forskning i föregående frågeställningar. Den prehospitala omvårdnaden kommer att utvecklas

alltmer. Fler människor blir äldre och bor hemma en längre tid än förut och kommer att vårdas

mer i hemmet. Ett större behov av sjukvårdsinsatser kommer att behövas där. En reflektion

från författarna är att en viktig del av den alltmer avancerade ambulanssjukvården borde vara

kvalitetssäkring. Forskning ger en alltmer avancerad teknik som kommer till användning i den

prehospitala omvårdnaden vilket medför att ambulanssjukvården måste vara uppdaterad både

medicinskt och tekniskt. Växeltjänstgöring borde därför vara en obligatorisk del inom

sjuksköterskans arbetsområde för att kvalitetssäkra och stärka den medicinska säkerheten. Det
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är viktigt att arbetsledningen stödjer och stärker ambulanssjukvårdarna i deras arbete i

framtiden för att deras arbetsglädje och motivation inte ska försvinna. Författarna känner att

dessa förväntningar finns hos de ambulanssjukvårdare vi intervjuat. Det är betydelsefullt att

ledningen i framtiden finner ett sätt för tillvaratagande och upprätthållande av

ambulanssjukvårdarnas mångåriga kunskaper och erfarenheter. Detta borde också vara en del

av kvalitetssäkringen.
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Bilaga 1: Informationsbrev till deltagare i studien.
Hej …….

Vi håller just nu på att skriva den 10-poängs, C-uppsats som ingår i

sjuksköterskeprogrammet. Arbetet är ett så kallat forskningsarbete och ska göras utifrån

vetenskapliga grunder och referenser.

Vi har valt att fördjupa oss i arbetet och relationerna mellan olika personalgrupper inom

den prehospitala akutsjukvården.

Syftet med vår studie är att studera vad som kännetecknar arbetet i den prehospitala

omvårdnaden, utifrån lagstiftningen om en sjuksköterska i varje ambulans.

För att kunna genomföra denna studie skulle vi vilja intervjua erfarna

ambulanssjukvårdare och ambulanssjuksköterskor.

Intervjun kommer att ske tisdag eller onsdag vecka 47 under din ordinarie arbetstid. Den

kommer att ta c:a en timma och du blir löst från dina ordinarie arbetsuppgifter under tiden.

Vi hoppas på din medverkan, som givetvis är frivillig. Du kommer att bli kontaktad av oss

i slutet av vecka 46, då vi är tacksamma för svar om din medverkan.

Har du några funderingar kan du kontakta oss på telefon.

Mvh.

Maria Tönder

Tel. 0521-67539 / 0704540703

Ronny Larsson

Tel: 0521220644 / 0734400973



Bilaga 2: Intervjuguide.
1.  Kan du beskriva ditt arbete?

2. Hur upplever du ditt arbete?

3.  Vad tycker du kännetecknar en god prehospital omvårdnad?

4.  Vad anser du är de stora skillnaderna i arbetsuppgifterna mellan ambulanssjukvårdare

och ambulanssjuksköterskorna.

5.  Hur ser du på utvecklingen med en sjuksköterska i varje ambulans? Vad gäller

vårdkvalité, arbetsrutiner och säkerhet.

6.  Vad upplever du är den stora skillnaden i arbetsuppgifter hos ambulanssjuksköterska

och ambulanssjukvårdare?

7.  Hur har, anser du förändringen påverkat andra områden ex. självkänsla, attityder,

arbetsinspiration och personalgrupptillhörighet.

8.  Hur ser du på framtiden – arbetsplaner, förväntningar.

9.  Hur känner du inför en eventuell vidareutbildning till sjuksköterska

10. Upplever du någon skillnad på arbets och vårdkvalitén när det gäller sjuksköterskor

med ambulanssjukvårdarerfarenhet och sjuksköterskor med prehospital

vidareutbildning utan ambulanserfarenhet.

11. Hur tror du att ambulanssjukvården kommer att se ut efter den 30 september 2005 då

lagen om delegering till icke legitimerad personal tas bort.
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