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Sammanfattning 

Uppsatsen söker utveckla vilka svårigheter som kan uppstå vid ledning av en allvarlig händelse 

och utforskar dessa djupare för att se varför de uppstår. För att göra detta nyttjas en välanvänd 

implementeringsteori av Lundquist där tillämparen står i fokus. Teorin utgår från att 

implementering endast kan ske om tillämparen förstår, kan och vill utföra uppgiften på rätt sätt. 

För att med ett breddat perspektiv få svar på vilket eller vilka av det tre villkoren som förklarar 

bristerna vid ledning av en allvarlig händelse har det gjorts intervjuer med ambulanspersonal 

på ambulansstationen i Umeå och dessa har kompletterats med en genomgång av KAMEDO-

rapporter. De har sedan kategoriserats och tematiskt analyserats för att nå svar på 

frågeställningarna.  

Rapporterna genererade fem kategorier: dokumentering, samverkan mellan olika 

organisationer, kommunikation, fördelning till sjukhus och tydlig ledning. Intervjuerna lyfter 

utöver detta framförallt svårigheten att få kontroll över situationen och ha förmågan och 

möjligheten att ta ett steg tillbaka från det medicinska arbetet och tänka ett steg framåt. Vidare 

bekräftar intervjupersonerna de fyra kvalitetsindikatorerna som identifierats som bristande i 

tidigare studie. Anledningarna framstår främst som resursbrist i form av utrustning och personal 

samt möjlighet till repetition kombinerat med en ovilja att följa konceptet fullt ut i alla 

situationer. Detta trots att det i tal uttrycks en positiv inställning och en vilja att följa konceptet.  

 

 

Nyckelord: ambulans, prehospital sjukvårdsledning, implementering, beredskap, 

katastrofmedicin 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Sveriges krisberedskap är baserad på tre grundprinciper. Ansvarsprincipen innebär att den som 

har ansvar för en verksamhet i normala fall även har det i en krissituation. Närhetsprincipen 

innebär att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar. Likhetsprincipen innebär att aktörer 

inte ska göra större förändringar i organisationen. Verksamheter ska fungera som under normala 

förhållanden så långt det är möjligt. Följaktligen är landstingen ansvariga för vård även vid kris. 

Bland åtgärderna de ska ha inför extraordinära händelser finner vi att de ska utbilda och öva 

förtroendevald och anställd personal. Enligt föreskriften om katastrofmedicinsk beredskap ska 

de även ha en katastrofmedicinsk beredskapsplan och en särskild sjukvårdsledning som 

aktiveras vi allvarliga händelser (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2018). Vad 

som i praktiken är en allvarlig händelse kan vara svårt att avgöra men definitionen på enligt 

socialstyrelsen är ”händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna måste 

organiseras, ledas och användas på särskilt sätt” (Socialstyrelsen 2015, 9).  Vidare säger hälso- 

och sjukvårdslagen bland annat att landstingen ska erbjuda god hälso- och sjukvård. I den görs 

inget undantag för kris. I landstingens skyldighet ingår också att de ska förbereda sig för att 

kunna hantera oförutsedda händelser. För att lyckas med detta har alla landsting planer för olika 

katastrofscenarier. Det är planer som upprättas i nära samarbete med bland annat kommunerna 

(Krisberedskapsmyndigheten u.å., 12). 

Trots dessa ansvarsområden framkommer det i socialstyrelsens rapport ”Traumavård vid 

allvarlig händelse” att ett flertal lärosäten inte ger någon utbildning alls inom katastrofmedicin 

vare sig för blivande sjuksköterskor, läkare eller specialistsjuksköterskor. Även övningar sker 

i begränsad omfattning (Socialstyrelsen 2015, 34-35). Utifrån detta visar det sig också att 

beredskapen för katastrofmedicinska händelser skiljer sig beroende på vilket lärosäte 

utbildningen har genomförts. Beredskapen är dock högre hos sjuksköterskor som jobbar inom 

akutvård och därav löper större risk att hamna i sådana situationer (Nilsson et al. 2016). Det ska 

poängteras att utbildning i prehospital sjukvårdsledning, PS, ingår vid alla lärosäten för 

specialistutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård (Socialstyrelsen 2015, 34-35). År 

2012 drogs nationella utbildningar inom katastrofmedicin in och Sveriges kommuner och 

landsting anser att dessa bör återupptas efter som de bidrog till landstingens förmåga att 

samverka vid en allvarlig händelse (Sveriges kommuner och landsting, 2018). 
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Studier visar dessutom att de riktlinjer som finns inte heller följs fullt ut och att den 

katastrofmedicinska beredskap som övas inte används i praktiken. Rüter, Örtenwall och 

Wikström (2004) har i sin studie av kvalitetsindikatorer vid första respons kommit fram till att 

det är fyra av indikatorerna som har signifikant lägre poäng än de övriga. Dessa är “Performing 

a correct second report” (score 1.15), “the ability to establish general guidelines for medical 

response” (score 1.20), “setting level of medical ambition” (score 1.24) and “informing media” 

(score 1.33). Det totala poängen av max 22 är 16,6. I en senare studie av en stor flygplanskrash 

av Gryth et al. (2010) är poängen så låg som 3 av 22.  Rådestad et al. (2016) visar också i sin 

studie att användning av triage-kort är låg.  

Dessa studier kartlägger vilka brister som uppstår i ledningsorganisationen av en allvarlig 

händelse men det framgår inte varför det brister. Från kvantitativa studier som beskriver hur det 

ser ut behövs en studie som går djupare in på vad det finns för bakomliggande orsaker till varför 

personerna har handlat som de gjort och därav också hur det går att få till en förändring i 

beredskap och utförande. Vi kan inte bara konstatera att och sen gå vidare. Att ta reda på varför 

är avgörande för att åstadkomma förändring. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för vad ledningen ställs inför i 

organisationen av en allvarlig händelse. Syftet är även att finna en förklaring till varför det 

brister i organisation och ledning på skadeplats. Följande frågeställningar kommer att besvaras: 

- Vilka svårigheter kan uppstå i ledning av en allvarlig händelse? 

- På vilket sätt kan svårigheter och den tidigare demonstrerade bristande 

implementeringen förklaras? 

För att besvara dessa frågeställningar ser jag ett behov av att komma i direktkontakt med de 

som utför arbetet för att undersöka varför det brister och har avgränsat studien till 

ambulansstationen i Umeå. Till skillnad från de medicinska studier som bland annat följer 

övningar med observationsprotokoll skulle denna uppsats analysera ambulanspersonalens 

upplevelse. För att få ett bredare perspektiv kommer detta kompletteras med en genomgång av 

rapporter från allvarliga händelser och katastrofer. 
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1.3 Disposition 

Uppsatsens första kapitel innehåller problemformulering, syfte och frågeställning. Det 

beskriver vidare hur uppsatsen är uppbyggd och ger en bakgrund till ämnet och en inblick i 

tidigare forskning. Kapitel två beskriver den teori som kommer att appliceras för att analysera 

resultaten. Kapitel tre går igenom metoden som används för datainsamling och analys samt 

visar en reflektion kring uppsatsens tillförlitlighet. Kapitel fyra redovisar resultaten som 

framkommit i uppsatsen följt av analysen med hjälp av den utvalda teorin i kapitel fem. 

Slutligen i kapitel sex förs en avslutande diskussion som tar upp generella slutsatser och förslag 

till vidare studier. 

1.4 Bakgrund och tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag först beskriva det konceptet för prehospital sjukvårdsledning som 

ambulanspersonalen arbetar enligt i Västerbottens län. Sedan redovisas tidigare forskning kring 

detta koncept som visar på vilka sätt det förekommit avvikelser. 

1.4.1 PS-konceptet och kvalitetsindikatorer 

Efter ett antal större händelser under 90-talet så som färjan Estonias förlisning och 

diskoteksbranden i Göteborg visade utvärderingar att Sverige behövde ett bättre ledningssystem 

inom hälso- och sjukvård och den katastrofmedicinska beredskapen. Ett projekt inom begrepps- 

och processmodellering som initierades av Socialstyrelsen resulterade i en nationell 

ledningsmodell med gemensam terminologi, ledningsnivåer, ledningsroller och definierade 

beredskapslägen. Ur detta kunde sedan mätbara kvalitetsindikatorer för särskild 

sjukvårdsledning på flera nivåer tas fram. 2003 tog Katastrofmedicinskt centrum i Linköping, 

på uppgift av Socialstyrelsen, fram en gemensam utbildning för sjukvårdsledning på skadeplats. 

2004 genomfördes den första utbildning i detta PS-konceptet. Detta är helt baserat på 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2005:13 om katastrofmedicinsk 

beredskap vilken nyligen har ersatts med SOSFS 2013:22. Konceptet är tänkt att fungera vid 

en misstänkt allvarlig händelse men även vid vanligare mindre olyckshändelser. 2014 använde 

20 av 21 landsting PS-konceptet och samtliga vidareutbildningar till ambulanssjuksköterska 

innehåller utbildning i det (Nilsson 2014). 
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Kvalitetsindikatorerna är: 

 Färdighetsmål Utfört inom angiven tid från ankomst 

1 Utmärkning av ledningsbefattningar”  Direkt 

2 Genom vindrutan rapport” 2 min 

3 Innehåll METHANE 

4 Inriktningsbeslut 3 min 

5 Etablera kontakt med regional nivå (TIB) 5 min 

6 Påbörja samverkan 5 min 

7 Verifieringsrapport 10 min 

8 Innehåll METHANE/ASHET 

9 Medicinskt inriktningsbeslut 10 min 

10 Påbörja avtransport 15 min 

11 Underlag för information till media 30 min 

 

När första ambulans som innehåller ett team på två personer kommer på plats till en händelse 

som de misstänker kan vara en allvarlig händelse tar den personal med högst 

sjukvårdskompetens funktionen som medicinskt ansvarig och den andra blir sjukvårdsledare. 

Om de båda har samma kompetens sker detta i samtal. Dessa ledningsroller ska tydligt utmärkas 

med väst och hjälm med respektive markeringar (1). Det första som sker är att sjukvårdsledaren 

lämnar en första rapport, en så kallad ”genom vindrutan”-rapport (2). Innehållet i den ska vara 

enligt METHANE som följer (3): 

M – Misstänkt allvarlig händelse JA/NEJ 

E – Exakt plats 

T – Typ av händelse 

H – Hot/faror/risker 

A – Ankomst-/angreppsväg/brytpunkt 

N – Numerär av drabbade 

E – Enheter totalt, extra resurser 

Efter detta ska ett första inriktningsbeslut för arbetet tas av sjukvårdsledaren (4). Ett andra 

gemensamt inriktningsbeslut för hela insatsen sker i samverkan med andra organisationer på 

plats. Detta innehåller hur arbetet ska läggas upp i stort samt var i området det ska kraftsamlas. 

Dessa inriktningsbeslut ska även meddelas till Tjänsteman i beredskap, TIB, som fungerar som 
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sjukvårdsledare på regional nivå om händelsen bekräftas som en allvarlig händelse (5). Vidare 

samverkan med övriga organisationer ska fortlöpande ske för att ta del av de olika 

organisationernas kunskaper, förmågor och resurser för att lösa uppgiften. Samverkan är även 

viktigt ur ett säkerhetsperspektiv oavsett om det gäller hot och risker som räddningstjänst eller 

polis ansvarar för (6). Efter tio minuters arbete när mer information har tagits in om händelsen 

ska en verifieringsrapport skickas enligt samma struktur som ovan med ett tillägg på hur stor 

del av skadeområdet som är inventerat, när den första av de skadade beräknas lämna 

skadeområdet samt antalet skadade med respektive allvarlighetsgrad och prioritet de har (7,8). 

För att kunna skicka en sådan måste sjukvårdsledaren till viss del tillsammans med medicinskt 

ansvarig inventera sjukvårdsbehovet, inventera de tillgängliga sjukvårdsresurserna och 

efterfråga förstärkning samt planera för sjukvårdens uthållighet. I samband med detta ska även 

ett medicinskt inriktningsbeslut tas av medicinskt ansvarig för att förtydliga hur det medicinska 

arbetet ska utföras i skadeområdet för att säkerställa bästa möjliga vårdkvalitet och att 

resurserna utnyttjas optimalt (9). Målet om tidig avtransport ska efterföljas så långt det är 

möjligt beroende på hur skadesituationen ser ut. Vid allvarliga händelser transporteras skadade 

enligt en fördelningsnyckel som bestäms utifrån skadetyper, antalet drabbade, mottagande 

vårdenheter, avståndet till dessa och hur situationen ser ut där (10). Den sista kvalitetsindikatorn 

som mäts är information till media (11). Även om sjukvården oftast är som mest upptaget när 

media vill ha kontakt är det viktigt att ge media information om drabbade och medicinska 

överväganden även om all information bör ske i samverkan med räddningstjänst och polis 

(Nilsson och Kristiansson 2015). 

I utvärdering av dessa kvalitetsindikatorer ges poäng från 0-2 där noll är icke acceptabelt, 1 är 

delvis korrekt utförande och 2 är tidsenligt och innehållsmässigt korrekt utförande. Maxpoäng 

kan därav vara totalt 22 över de 11 indikatorerna (Rüter, Örtenwall och Wikström 2004). Utöver 

dessa delar som är utvalda som indikatorer är sjukvårdsledaren även ansvarig för säkerheten för 

hälso- och vårdpersonal och att dokumentera tider och ledningsbeslut. Medicinskt ansvarig 

ansvarar för att initiera triage, alltså sortering och prioritering av skadade, göra medicinska 

bedömningar, ta emot information från vårdutövare och vidarebefordra den till 

sjukvårdsledaren samt dokumentera tider för medicinska inriktningsbeslut. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen ska dokumentera iakttagelser, bedömningar och behandlingar på 

individuella skadekort eller triagetaggar (Nilsson och Kristiansson 2015, 50-52). 
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1.4.2 Forskning baserat på kvalitetsindikatorer 

I samband med framtagandet av PS-konceptet och efteråt har ett antal studier genomförts med 

hjälp av de elva kvalitetsindikatorer som beskrivits ovan. Studierna har främst handlat om 

förmågan att öva, utvecklas och bygga upp ett utbildningsprogram utifrån dessa men i och med 

det har det också framkommit resultat angående själva utförandet och följsamheten till 

konceptet. Rüter, Örtenwall och Wikström (2004) har i sin studie på mer än 200 studenter som 

utbildats i konceptet kommit fram till att fyra av dessa elva kvalitetsindikatorer signifikant lägre 

poäng än övriga. Dessa var verifieringsrapport (poäng 1,15), Inriktningsbeslut (poäng 1,20), 

medicinskt inriktningsbeslut (poäng 1,24) samt att ge underlag för information till media (1,33). 

Angående verifieringsrapporten var det framförallt innehållet i rapporten som var för detaljerat 

och inte anpassat efter en större händelse. Att rapporten skickades överhuvudtaget hade en 

genomsnittlig poäng på 1.70. Vidare utfördes studier i samband med två stora övningar som 

involverade stora flygplanskrascher. I den första som skedde 2008 fick det prehospitala 

utförandet endast 3 av 22 poäng där en poäng gavs för att det etablerades kontakt med regional 

nivå som skedde inom 18 minuter, dock gavs inte all viktig information förrän efter 40 minuter. 

En poäng gavs för ett medicinskt inriktningsbeslut togs även om det togs sent och en poäng 

gavs för avtransport av första patient som skedde efter 43 minuter. I denna studie var deltagarna 

inte medvetna om kvalitetsindikatorerna som övningen skulle följa, det framgår inte om de till 

vardags i regionen arbetade med PS-konceptet som lanserats fyra år tidigare. I den andra 

övningen som genomfördes 2010 fick det prehospitala utförandet 15 poäng vilket är ett resultat 

som är över den godkända nivån 11 men fortfarande kan förbättras (Rådestad et al. 2012). 

Dessa studier visar på hur kvalitetsindikatorer kan användas för att utvärdera och utveckla 

hanteringen av allvarliga händelser. Det som dessa studier inte tar upp och som de själva också 

eftersöker mer studier ikring är varför dessa delar i utförandet brister. För att få en förståelse 

för varför ska denna uppsats utgå från ett implementeringsperspektiv som beskrivs nedan. 
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2. Teori 

I detta kapitel kommer uppsatsens teori beskrivas samt operationaliseras. 

2.1 Implementering Förstå – Kunna – Vilja 

En bok som har blivit en klassiker inom implementeringsforskningen och ett startskott för 

vidare forskning inom området är Pressman och Wildavskys Implementation. Boken är en 

berättelse om politiska intentioner som inte blivit förverkligade, med ett fokus på ett federalt 

projekt som hade till syfte att skapa arbetstillfällen åt slummens arbetslösa. Projektet blev 

misslyckat och författarna menar att det inte är så konstigt. När stora projekt med många aktörer 

inblandade ska genomföras är det så många beslut som ska fattas för att projektet ska bli 

verklighet att möjligheterna att något ska gå snett är stora. Implementeringsproblem innebär att 

politiska beslut inte genomförs så som beslutsfattarna avsett (Sannerstedt 1997, 15-16). För att 

teoretisera implementeringsproblem beskriver Lundquist den klassiska styrningsmodellen. Den 

omfattar två roller i det politiska livet, beslutsfattarrollen och verkställarrollen. Samma aktör 

kan i olika situationer ses som antingen den ena eller den andra. Relationen mellan 

beslutsfattare och verkställare kan beskrivas i termerna styrning och kontroll. Styrningen kan 

vara direkt styrning som innebär att beslutsfattaren direkt talar om för verkställaren vad denne 

ska göra och indirekt styrning som kan ske genom beslut om hur verkställandes ska vara 

organiserat, genom tilldelning av resurser, regler för procedurer och genom rekrytering av de 

personer som skall ikläda sig verkställarrollen. Denna styrning kan kompletteras med kontroll 

av hur de politiska besluten genomförs, alltså att beslutsfattaren i efterhand får information om 

hur tillämparen följt styrningen (Sannerstedt 1997, 17-18). 

Som direkt styrning i det specifika fall som uppsatsen avser sätter varje enskild region upp 

riktlinjer som följer Socialstyrelsens riktlinjer. I fallet, hantering av allvarlig händelse, följer 

samtliga regioner och landsting det nationella konceptet PS som är beskrivet ovan. Den 

indirekta styrningen kan hänvisas dels till anställandet av lämplig personal men även tilldelning 

av resurser för att kunna följa dessa riktlinjer på bästa sätt. Det skulle även kunna vara att avsätta 

tid för övning och att utveckla hjälpmedel som kan behövas. Kontrollen är tänkt att kunna ske 

genom kvalitetsindikatorerna som ingår i konceptet. 

Implementering kan omfatta flera skikt av aktörer allt från en global nivå till slutmottagare 

(Vedung 2016, 81). Ambulanspersonalen i det här fallet skulle kallas frontbyråkrater och är 

genomförandets yttersta förgrening och arbetar direkt med slutmottagarna. De tillämpar policys 

men skapar dem inte. Det finns olika typer av frontbyråkrater. Sjuksköterskor och därmed även 
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ambulanspersonal har stora frihetsgrader i sina arbeten till skillnad från exempelvis utfärdare 

av körkort. (Vedung 2016, 89 ff).  

Styrningsmodellen utgår från beslutsfattarens ansvar att implementeringen sker, alltså ett 

uppifrån och ner perspektiv. Vi kan också titta på implementeringen utifrån ett nedifrån och 

upp perspektiv som mer fokuserar på tillämparens handlande. Lundquist nämner tre villkor som 

tillämparen ska uppfylla för att beslutet ska implementeras. Tillämparen ska: 

• Förstå beslutet 

• Kunna genomföra beslutet 

• Vilja genomföra beslutet 

Det första villkoret innebär att den direkta styrningen ska entydig. Det bör inte finnas någon 

risk att den som ska tillämpa beslutet missförstår intentionerna. Vissa ramlagar som exempelvis 

hälso- och sjukvårdslagen kan vara ganska vaga. Idéen är då att bryta ner dem till mer konkreta 

och operationella mål, detta är exempelvis PS-konceptet och de riktlinjerna. Förstå innebär inte 

bara att känna till ett arbetssätt eller en förändring i det utan verkligen ”begripa innebörden av”. 

Det andra villkoret innebär att det finns möjlighet att handla utifrån riktlinjerna. För det behövs 

tillgång till de resurser som krävs så som utrustning, teknik och tillräckligt med kompetent 

personal. Tanken är att finns det en förståelse för intentionen och resurser att genomföra detta 

så kommer så att ske, förutsatt att tillämparen har viljan och att grundattityden är positiv, alltså 

det tredje villkoret (Sannerstedt 1997, 26-28, Vedung 2016, 83-86). 

2.1.2 Operationalisering  

Det första villkoret att förstå kommer att operationaliseras i ambulanspersonalens uppfattning 

om huruvida riktlinjerna i PS-konceptet som är det som de följer i vardagen är tydliga och de 

vet vad de borde göra. 

Det andra villkoret att kunna kommer främst att operationalisera genom att se om det finns 

tillräckligt med tid avsatt för utbildning och övning för personalen och därav om det finns 

erfarenhet och kompetens för att utföra uppgiften. Det kommer även att operationaliseras 

genom att se om det finns tillgång till hjälpmedel för att personalen ska kunna genomföra sitt 

arbete på bästa sätt i enlighet med konceptet. Analysen kommer att utgå från om personalen 

baserat på detta känner att de har möjlighet att utföra uppgiften, om det framkommer brist på 

möjlighet utifrån sättet det uttrycker att en förändring kan ske och om det är praktiska detaljer 

som resursbrist som gör att det blir svårt för dem. 
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Det tredje villkoret att vilja kommer att operationaliseras i form av ifall att det i intervjuerna 

framkommer en ovilja mot konceptet och att följa det. Om deltagarna själva upplever eller ger 

vittnesmål om att andra anser att de bättre klarar av att utföra arbetet på ett eget sätt än att följa 

ett koncept. Det kommer även att analyseras om ambulanspersonalens beskrivna beteende tyder 

på en ovilja att följa konceptet även om de inte direkt uttrycker en ovilja själva. Callerstig och 

Lindholm (2015, 221) hävdar också att vilja kan ha att göra med att man inte följer riktlinjerna 

av hänsyn till de som drabbas.  

 

3. Metod och material 

I detta kapitel beskrivs metoden för insamling av empiri och vilket material som har används. 

Det beskrivs även hur detta har analyserats och avslutas med en källkritisk diskussion. 

3.1 Insamling av data 

I uppsatsen är det empirin och det samhälleliga problemet som står i fokus. Genom att applicera 

en teori som används inom implementeringsforskningen söker uppsatsen att på bästa sätt 

beskriva och förklara detta problem. Genom implementeringsteori ser vi den enskilda aktören 

och går djupare in på varför det går fel.  

Det empiriska materialet till uppsatsen har samlats in på två olika sätt. Det första är en 

genomgång av KAMEDO-rapporter som främst syftar att ge svar till den första frågeställningen 

om svårigheter men även i den mån det har framgått bakomliggande orsaker även bidra till den 

andra frågeställningen som vill förklara varför. Rapporterna ges ut av Katastrofmedicinska 

Observatörsstudier vid Socialstyrelsen och analyserar hur hälso- och sjukvården agerar vid 

allvarliga händelser och drar slutsatser om hur krishanteringsförmågan kan förbättras 

(Socialstyrelsen, 2019).  Rapporterna berör katastrofhändelser i olika delar av världen och hur 

Sverige kan dra nytta av lärdomar från dessa. Denna del av materialet ger en bild av svårigheter 

som uppstår vid storskaliga allvarliga händelser. Rapporterna kompletteras med det andra 

materialet som är intervjuer med ambulanspersonal med erfarenhet av ledning av händelser där 

en ledningsorganisation har behövts. Dessa bidrar med erfarenhet från mindre händelser än de 

som rapporterna berör och är händelser som ambulanspersonalen stöter på i sin vardag där PS-

konceptet används kontinuerligt.  

Intervjudelen av uppsatsen har genomförts med hjälp av semi-strukturerade kvalitativa 

intervjuer. Dessa tenderar att vara flexibla och följsamma och kan anpassas efter vad som 
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kommer upp under intervjuns gång och är lämpliga för att utforska och fånga upp komplexa 

och subtila fenomen som åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter.  Intervjuerna 

förbereddes genom utformandet av en intervjuguide, (bilaga 1). Den har byggts upp utifrån 

tankesättet, ”vad måste jag veta för att kunna besvara mina olika frågeställningar” som beskrivet 

i Bryman (2011, 419). Den innehåller frågor och följdfrågor men den semi-strukturerade 

formen tillåter en flexibilitet i ordningsföljd samt uppföljning av svar som kan vara 

motsägelsefulla eller otydliga (Bryman 2011, 430). I genomförandet av intervjun avvaktade jag 

med följdfrågorna och de har inte använts kontinuerligt i alla intervjuer. Eftersom 

frågeställningarna rör känsliga ämnen som kan vara kopplade till yrkesstolthet har jag lagt 

mycket vikt vid att bygga upp ett förtroende med generella frågor som inte behöver vara 

kopplade till personen i sig men fortfarande ger en bild av hur verkligheten ser ut. Jag har också 

lagt vikt vid att inte ställa ledande frågor och låta mina förutfattade meningar styra intervjun 

(Bryman 2011, 419-421). Guiden innehåller frågor för att fånga upp deltagarnas egna 

erfarenheter och reflektioner kring dessa men även frågor direkt kopplade till de 

kvalitetsindikatorer som nämnts i bakgrundskapitlet. Detta för att få intervjupersonerna att 

reflektera utifrån specifika kriterier och inte en allmän uppfattning kring hur händelsen 

hanterades. I inledningen av intervjuerna fick intervjupersonerna ett något modifierat syfte 

beskrivet för sig: ”Att undersöka vilka svårigheter och utmaningar ambulanspersonal ställs 

inför när de får ta ledningsrollen i organisationen vid en allvarlig händelse och vad detta beror 

på.” Intervjupersonerna blev också informerade om att de skulle vara anonyma i studien. En 

pilotintervju genomfördes som inte genererade några ändringar i intervjuguiden men gav en 

inblick i vilka följdfrågor som kunde vara bra att trycka lite extra på och våga ställa. 

3.1.1 Urval 

Urvalet till intervjuerna har skett genom ett så kallat målstyrt urval. Här är syftet inte att välja 

deltagare till en studie på ett slumpmässigt sätt utan intervjupersonerna är utvalda med 

forskningsmålet i fokus. I det här fallet vill jag intervjua personer som har erfarenhet av att vara 

ledande position vid en allvarlig händelse och vad det kan föra med sig (Bryman 2011, 392–

394). Eftersom uppsatsen riktar in sig på vad det är som leder till beredskap och var den fallerar 

är ett målstyrt urval passande.  

I första led har jag valt att avgränsa uppsatsen till ambulansstationen i Umeå. Att det avgränsas 

till en viss station är för att få en tydligare fullständig bild som rör samma arbetsplats och inte 

påverkas av olika arbetssätt, riktlinjer eller organisationskultur. Urvalet var till en början inte 

tänkt att avgränsas till specialistutbildade sjuksköterskor då personen med högst medicinsk 
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kompetens ska ta rollen som medicinskt ansvarig och det huvudsakliga ledningsansvaret 

följaktligen hamnar på den med lägre kompetens. Intervjuerna hölls i slutändan ändå enbart 

med specialistutbildade ambulanssjuksköterskor även om en av dem endast varit grundutbildad 

när händelsen som refereras till i intervjun skedde. De intervjuade ska ha varit i en ledande 

position, alltså sjukvårdsledare eller medicinskt ansvarig, i en situation som krävt särskild 

sjukvårdsledning. Händelsen där detta har skett skulle kunna avgränsas till en viss typ av storlek 

på händelsen så som att det i slutändan definierats som misstänkt allvarlig händelse men då 

detta inte inträffar särskilt ofta eller i praktiken har en tydlig definition finner jag att det 

viktigaste är att en särskild organisation har upprättats. Detta tillsammans med rapporterna 

breddar bilden av konceptet sjukvårdsledning i både de allra största och mindre händelser. 

Däremot har jag i kontakt med ambulansstationen efterfrågat personal med sådan erfarenhet 

från så stora händelser som möjligt.  

Intervjuurvalet blir alltså specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning ambulans på 

ambulansstationen i Umeå som någon gång har agerat sjukvårdsledare eller medicinskt ansvarig 

vid en sådan händelse där detta har krävts. Intervjupersonerna representerar en bredd över ålder 

och antal år inom ambulansyrket samt en jämn fördelning enligt kön. 

KAMEDO-rapporterna har avgränsats till rapporter som har skrivits på 2000-talet. Den främsta 

anledningen till att hålla dem hyfsat nära i tid är att mycket har förändrats på senare tid angående 

standardisering av organisation på skadeplats. I dessa rapporter har jag sedan gjort en 

avgränsning till de rapporter som tar upp en oväntad allvarlig händelse som är avgränsad i tid 

och plats till en, eller i vissa fall flera sammankopplade, skadeplatser. Detta ger ett urval på tio 

av 18 rapporter. Följaktligen har händelser som handlar om att transportera hem svenskar från 

utlandet, katastrofen till följd av tsunamin i Japan 2011 och strömavbrott och IT-haverier på 

sjukhus sorterats bort. Även översvämningar som varar under en längre tid och framförallt ökar 

trycket på sjukhus samt planeringen och händelserna kring EU-toppmötet i Göteborg 2001 som 

inte är en oväntad allvarlig händelse och dessutom utspridd med flera mindre punktinsatser över 

tid sorteras bort. De rapporter som analyseras är: Rapport 81 - Flygolyckan i Taiwan 2000 

(Häggmark och Riddez, 2004), Rapport 82 - Explosionen i fyrverkerilagret i Nederländerna 

2000 (Björnhagen och Messner, 2004), Rapport 84 - Terrorattackerna mot world trade center 

11 september 2001 (Waage et al., 2004), Rapport 85 - Husraset vid bröllopet i Jerusalem 2001 

(Michel och Sylvan, 2005), Rapport 86 - Explosionen i konstgödselfabriken i Frankrike 2001 

(Riddez och Joussineau, 2005), Rapport 87 - Bombattentatet i köpcentrumet i Finland 2002 

(Deverell, Örtenwall och Almgren, 2005), Rapport 89 - Terrorattacken på Bali 2002 (Brolén, 
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Örtenwall och Österhed, 2006), Rapport 90 - Terrorattackerna i Madrid i Spanien 2004 (Bolling 

et al., 2006), Rapport 94 - Stora busskrascher i Sverige 1997-2007 (Björnstig, 2010) och 

Rapport 97 - Bombattentatet i Oslo och skjutningarna på Utøya 2011 (Englund et al. 2012).1 

Inom rapporterna har endast de delar som berör organisation och medicinskt arbete på 

skadeområdet tagits med i kodningen. 

3.2 Analysmetod 

I analysen av mitt material, rapporter såväl som intervjutranskriberingar, har jag börjat med en 

kodning som grundar sig delvis i grundad teori men som utgör startpunkten för de flesta former 

av kvalitativa analyser av data. Grundad teori är bra för att undersöka praktiska aktiviteter och 

rutinmässiga situationer (Denscombe 2018, 156).  

Det som gör att det inte är grundad teori på det sättet som Glaser och Strauss beskrivit och 

utvecklat på olika sätt är just det som Bulmer ifrågasätter (Bryman 2011, 521). Han ifrågasätter 

om forskarna verkligen kan hålla inne med sin kunskap om relevanta begrepp och teorier till 

ett sent stadium i analysprocessen. Idag accepteras sällan möjligheten av teorineutrala 

observationer utan undersökningen styrs av många olika faktorer. Vidare är det även tveksamt 

om grundad teori alltid leder fram till en teori som verkligen förklarar något eller om den 

genererar begrepp. De flesta teorier som genereras blir också faktiska, det vill säga de specifika 

sociala företeelser som undersökts. Eftersom jag har valt att använda mig av Lundquist teori 

om implementeringsproblem så skapar jag inte en teori utan använder mig av kodning för att 

applicera en redan existerande teori med målet att få djupare förståelse för ett samhälleligt 

problem. Analysen leder dock fram till kategorier eller begrepp.  

I kodningen av rapporterna har materialet lästs igenom ett antal gånger, först utan att fundera 

för mycket på tolkningar för att sedan kontinuerligt anteckna iakttagelser om nyckelord eller 

teman som antyds. Efter detta har jag gått igenom koderna för att se om olika ord ger uttryck 

för samma sak och i så fall föra dessa samman. Ett till en början stort antal koder kan föras 

samman till kategorier. Under processen har det varit viktigt att komma ihåg att ett uttalande 

kan kodas på ett flertal sätt. Detta kommer också att göras ett antal gånger då både koder och 

kategorier kommer att förfinas. Kodningen är en start till tolkningen av materialet som bland 

annat består av att beskriva kopplingar mellan koder och som reflekterar över den generella 

                                                 
1 I resultat och analys kommer rapporterna att hänvisas till i form av (KAMEDO-rapport xx, sidnr.) 
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betydelse som resultaten har för uppsatsens frågeställningar (Bryman 2011, 523, 525. 

Denscombe 2018, 404-407).  

De kategorier som framkommit ur analysen av rapporterna har sedan använts för att se om det 

framkommer liknande mönster i intervjuerna. Intervjuerna har vidare kodats efter svårigheter 

och anledningar till dessa men även parallellt med detta efter teorins tre villkor förstå, kunna 

och vilja för att för att vilka delar i intervjun som kan förklaras med detta verktyg. Herbert 

Blumer förklarar detta med termen sensitizing concepts, på svenska spårhundsbegrepp. Vilket 

betyder att den som behärskar begrepp som troligen kan vara relevanta för studien kan använda 

dem för att ”nosa upp” spår i materialet, utan att på förhand veta exakt vilka eller i vilka former 

(Rennstam och Wästerfors 2015, 228). Eftersom intervjuguiden är utformad för att få svar på 

frågor som är direkt kopplade till frågeställningarna har jag använt mig mycket av den 

strukturen för att få en överblick på svaren. Detta exempelvis för att finna förklaringar till de 

bristande kvalitetsindikatorer som framkommit i tidigare forskning. 

3.3 Tillförlitlighet och källkritik 

Intervjuerna är utförda med fem enskilda personer och ger deras bild av hur arbetet med särskild 

sjukvårdsledning sker. Då de alla har varit i den ledningssituationen anses de ha relevanta 

erfarenheter att reflektera kring även om det endast kan anses representativt för dem i den 

situationen. Intervjupersonerna blir i första hand en del av populationen ambulanspersonal vid 

ambulansstationen i Umeå men i förlängningen, eventuellt i en studie med kompletterande 

urval, är de också en del i populationen ambulanspersonal i Sverige. 

KAMEDO-rapporterna är skrivna i ett annat syfte än det för denna uppsats och då de inte har 

skrivits i en specifik mall har det varit svårt att genomgående hitta svar till alla frågor. 

Exempelvis används i alla händelser inte en strukturerad ledningsmodell på det sätt som det 

görs i Sverige idag. Med hjälp av min metod har jag ändå fått fram kategorier som återkommer 

i ett flertal av dem och motsvarar en del av det som kan uppstå vid ledning av större händelser 

och belyser även vikten av att ha ett koncept att hålla sig till. Det betyder inte att det inte finns 

ytterligare svar, något som också framkommer och kompletteras med intervjuerna.  Det skulle 

också kunna innebära att kategorierna skulle återfinnas i fler händelser men att det i 

utformningen av just den rapporten inte bedömdes som mest relevant. 

För att avgöra om en kvalitativ studie är tillförlitlig finns fyra delkriterier. Trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Det kan finnas många 

olika beskrivningar av en social verklighet. För att öka trovärdigheten i uppsatsens resultat har 
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intervjuer jämförts med rapporter och tidigare forskning. Eftersom denna kvalitativa uppsats 

fördjupar sig i en specifik kontext kan det inte sägas något om resultaten även håller i en annan 

situation eller ens i en annan del i landet. Genom att så tydligt som möjligt beskriva resultaten 

som framkommit kan uppsatsen dock användas som en del mot övriga studier som tillsammans 

kan avgöra hur överförbara resultaten är. Pålitligheten byggs upp genom att jag genomgående 

beskriver tillvägagångssättet i arbetet bakom uppsatsen. Slutligen har jag agerat i god tro och 

inte medvetet låtit personliga värderingar påverka utförandet av och slutsatserna från 

undersökningen. Jag känner mig extra trygg i det då resultatet skilde sig något från det 

förväntade resultatet (Bryman 2011, 354-356). 

 

4. Resultat 

Det här kapitlet kommer först att presentera resultat angående vilka svårigheter och avvikelser 

som har framkommit eller bekräftats utifrån KAMEDO-rapporter och intervjuer. Detta följs av 

anledningarna till detta uppdelat i rapporter, intervjupersonernas egna erfarenheter samt de 

kvalitetsindikatorer som har tagits upp intervjuerna. Sist i detta kapitel appliceras teorins tre 

villkor för att få fram ett övergripande svar på varför det brister i implementeringen. 

4.1 Vilka svårigheter kan uppstå? 

4.1.1 KAMEDO-rapporterna 

Genomgången av KAMEDO-rapporterna genererade fem kategorier som visar sig vara en 

utmaning på skadeplats eller där de identifierat att det har varit av vikt för utfall och organisation 

att det har fungerat bra. Dessa kategorier är: 

- Dokumentering 

- Samverkan mellan olika organisationer 

- Kommunikation 

- Fördelning till sjukhus 

- Tydlig ledning 

 

Dokumentering 

I ett flertal rapporter beskrivs att journalföring inte genomfördes. Efter skjutningen på Utøya 

beskrivs dokumentering till och med som en sak som är omöjlig att fullfölja samtidigt som en 
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så stor och komplex händelse ska ledas. Ledningspersonerna beskriver att de skulle behövt en 

utpekad person som förde logg åt dem (KAMEDO-rapport 97, 63). Detta fanns till viss del och 

visade sig effektivt vid insatsen i Frankrike i form av ett sekretariat som gick omkring på 

uppsamlingsplats och tog information från de skadade vilket gjorde att man på ett bra sätt kunde 

kommunicera information om patienterna och deras identitet till katastrofledningscentralen 

(KAMEDO-rapport 86, 22). Från Madrid är en viktig lärdom att det inte användes skadekort 

eller fanns någon särskild katastrofjournal. Det som användes var istället de vanliga 

ambulansjournalerna på tunt papper vilket fungerade i just den här situationen men vid svårare 

väder som regn så hade det förmodligen inte fungerat lika bra (KAMEDO-rapport 90, 51).  

Samverkan mellan olika organisationer 

Sju av rapporterna lyfter på ett eller annat sätt vikten av samverkan med andra organisationer 

för att arbetet ska flyta på bästa sätt (KAMEDO-rapporter 82, 85, 87, 89, 90, 94 och 97). De 

har olika ansvarsområden som kanske behöver väntas in som att räddningstjänsten säkrar 

området innan eller medan sjukvårdspersonal utför sitt arbete. Från arbetet på Utøya lyfts vikten 

att känna till andra organisationers arbetssätt. Exempelvis när polisen utfört arbete innan det 

var säkert för vårdpersonal att komma på plats (KAMEDO-rapport 97, 60). Samordning lyfts 

som viktigt för att minska belastningen på sjukhus och så att olika instanser inte blockerar 

varandras arbete. I Madrid var det ett antal olika organisationer på plats även inom sjukvården 

som inte hade ett gemensamt arbetssätt och olika team kunde inte komma överens om hur 

vården skulle genomföras (KAMEDO-rapport 90, 52). 

Mycket av de lärdomar som har framkommit i rapporterna handlar om brist på eller vikten av 

en övergripande organisation och kännedom om andra organisationer. I Sverige har detta blivit 

väldigt tydligt i samband med introduktionen av bland annat PS-konceptet som har klargjort 

vem som har vilken uppgift i arbetet på skadeplats (KAMEDO-rapport 94).  

Kommunikation 

Nio av de tio undersökta rapporterna tar upp brister och svårigheter i kommunikation, alla 

förutom rapporten om husraset i Jerusalem. I många fall har kommunikationsnätet varit 

utslaget. Detta har försvårat att upprätta uppsamlingsplatser, att ha kontakt med sjukhus och att 

få tag i extra personal. Det har också uppstått problem där det inte har funnits radiotäckning på 

skadeplats eller uppsamlingsplats eller att batterier har tagit slut. Det understryks i flera 

rapporter vikten av att ha kommunikationsmedel som inte är beroende av mobil- eller telefonnät 

som lätt blir överbelastat. Dock beskriver rapporten från busskrascherna i Sverige istället ett 

tillfälle då radiokommunikationen har fått problem och första ambulans på plats tillslut fick 
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kontakt med SOS Alarm via mobiltelefon (KAMEDO-rapport 94, 42). I övrigt lyfts att 

kommunikationen på skadeplats skulle ha underlättats av att ha tillgång till megafon 

(KAMEDO-rapport 94, 44).  

Fördelning till sjukhus 

Från rapporterna framkommer att en tydlig ledning och instruktioner angående fördelning till 

olika vårdinrättningar är av vikt för att det fortsatta arbetet senare i vårdkedjan ska ske på bästa 

sätt. Om inte tydliga beslut tas åker ambulanserna dit de vanligtvis åker vilket riskerar att 

överbelasta enskilda sjukhus samt att medföra onödiga förflyttningar av personer som behöver 

annan typ av vård eller för att i efterhand jämna ut belastningen (KAMEDO-rapport 81, 20. 

KAMEDO-rapport 87, 39). Vidare visar ett flertal rapporter att det försvårar kontrollen av vilka 

som har förts till vilka sjukhus genom att många transporter sker spontant i privata bilar. I 

rapport 85 beskrivs att det tar lång tid att få överblick och styrning av patienter mot tillgängliga 

sjukvårdsresurser. Problemet att få återrapportering från varje vårdmottagning löses i Jerusalem 

av volontärer medan det i Sverige är en uppgift som binder medicinskt personal (KAMEDO-

rapport 85, 28). Att som sjukvårdledare ha en god kännedom om sjukvårdssystemet samt 

kapacitet och specialitet på olika sjukhus har visat sig värdefullt likväl som utnyttjandet av 

vårdcentraler för mindre allvarligt skadade (KAMEDO-rapport 97). 

Tydlig ledning 

Den sista kategorin som har identifierats i genomgången av KAMEDO-rapporterna är vikten 

av en tydlig ledning. Detta dels genom klädsel som är lätt att känna igen men också att det finns 

ett system som gör att det är tydligt vem som bestämmer. Det första identifieras särskilt i 

rapporten från Nederländerna där en anestesiläkare kom till plats och fyllde rollen som 

ledningsläkare. Trots att det inte var optimalt att han inte bytt om från sjukhuskläder utgjorde 

hans gröna operationsmössa en tydlig symbol och det syntes att ”mannen i den gröna mössan” 

var ansvarig (KAMEDO-rapport 82, 30-31). Den andra visar sig tydligt i bland annat Oslo där 

arbetet beskrivs ha flutit på mycket bra tack vare ett välutvecklat system med ledningsläkare 

som också turligt nog råkade befinna sig i precis närhet till händelsen. De skriver dock att den 

prehospitala sjukvården efterlyser nationella principer för skadeplatsstrategi för bland annat 

triagering och taktik men också för ledning (KAMEDO-rapport 97, 53). Detta finns ju som 

beskrivet ovan i Sverige sedan 2004 och rapporten om svenska busskrascher tar upp att detta 

verkar ha gett resultat. De ser en skillnad i de två senare krascherna där ledningen verkar ha 

förbättrats avsevärt med hjälp av PS-konceptet där alla är väl införstådda med sina respektive 

roller (KAMEDO-rapport 94, 43, 44, 63). 
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Nästa steg i uppsatsen blir att jämföra de resultat som framkommit i rapporterna med det som 

framkommit i intervjuerna. 

4.1.2 Ambulanspersonals uppfattning av ledningssituationen 

Det som främst återfinns i intervjuerna som är detsamma som i KAMEDO-rapporterna är 

svårigheten med kommunikation på skadeplats. Alla fem intervjupersoner nämner det på ett 

eller annat sätt. Två av dem beskriver problem med kommunikationen till SOS Alarm där de 

antingen har fått fel information om vilken situation de var på väg till (Intervjuperson 2) eller 

att SOS Alarm inte har gett sambandssignaler på en gång för att få kontakt med övriga instanser 

som redan är på plats (Intervjuperson 1). Tre av personerna nämner svårigheten att det pågår 

mycket trafik på radiokanalerna. Det ger problem att komma fram till den som söks eller med 

den informationen som ska överlämnas. De som har varit medicinskt ansvarig beskriver 

svårigheter att nå fram till sjukvårdledaren som har väldigt många personer att kommunicera 

med. En av personerna beskriver att det utöver mycket information som är relevant även 

förekommer att det på de gemensamma kanalerna hanteras information från andra 

organisationer som borde ske på deras interna kanal vilket försvårar ytterligare att komma fram 

med relevant information. Detta är förövrigt det enda som intervjupersonerna nämner angående 

problem i samverkan med övriga organisationer. Slutligen angående kommunikation tar en av 

personerna upp en händelse som skedde för en tid sedan när de endast hade en radioapparat per 

bil vilken innehades av sjukvårdsledaren. Som medicinskt ansvarig var du då utan radioapparat 

vilket försvårade kommunikationen på skadeplats som var tvungen att ske via fysisk 

förflyttning för att ge information till sjukvårdsledaren eller för att be om extra hjälp från övriga 

organisationer. I Umeå idag har de dock varsin personlig radioapparat plus en i bilen för att ha 

vid sjukvårdsledning vilket gör att det är ett problem som inte länge uppstår där (Intervjuperson 

2). 

Två personer nämner svårigheter kopplat till det som i KAMEDO-rapporterna kodades som 

fördelning till sjukhus. En i form av direkta svårigheter att hålla koll på information om vilka 

typer av skador som ska till vilka sjukhus och hur många de kan ta emot (Intervjuperson 5). 

Den andra beskriver svårigheten att ta beslut om vilken inkommande resurs som ska påbörja 

avtransporten eller huruvida de bör användas till arbete på skadeplats tills det att ytterligare 

resurser kommer på plats som kan påbörja avtransport (Intervjuperson 3).  

Även svårigheter med dokumentering av skadade beskrevs som bristande. Endast en av 

intervjuperson uppger att triage med skadekort skedde vid händelsen som berörs i intervjuerna 
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(Intervjuperson 3), en vet inte (Intervjuperson 1) och tre uppger att det inte skedde 

(Intervjuperson 2, 4 och 5). I vissa fall för att de på grund av brist på information inte visste 

vilken händelse som väntade (Intervjuperson 2) och i vissa fall för att de skadekort som fanns i 

bilarna inte räckte till alla patienter (Intervjuperson 4 och 5). 

Vidare lyfter fyra intervjupersoner direkt svårigheter kring att få grepp om situationen de har 

framför sig när de fick frågan ”Vad tänker du kan vara svårt i ledning av en allvarlig händelse?”. 

De beskriver att det är mycket oklarheter i början, det är rörigt, mycket att sortera och svårt att 

få en överblick (Intervjuperson 1, 2, 3 och 5). En av personerna beskriver det som att ”man 

ligger liksom efter från start redan så med tiden hinner man komma ifatt lite” (Intervjuperson 

3).  

Till sist framkommer det att det kan upplevas svårt att ta ett steg tillbaka från det vårdande som 

är deras vardagliga uppgift och ofta anledningen till att en person har sökt sig till yrket. De 

beskriver en vilja att arbeta och att det kräver beslutsamhet att ta ett steg tillbaka (Intervjuperson 

4). I vissa fall måste de gå in och arbeta om de är enda bil på plats en längre period och då kan 

de vara svårt att arbeta och komma ihåg att sjukvårdsleda samtidigt (Intervjuperson 2). Yttre 

svårigheter kan också påverka som miljön, vädret eller yttre hot som bidrar med extra aspekter 

att tänka på i form av säkerhet (Intervjuperson 1, 4 och 5). 

I intervjuerna frågades det även angående de fyra kvalitetsindikatorer som av Rüter, Örtenwall 

och Wikström (2004) identifierats som bristande. En av intervjupersonerna lyfter på eget 

initiativ tidigt i intervjun att det brister i utförandet av verifieringsrapporten som ska avlämnas 

inom 10 minuter. Denna person lyfter också att avtransporterna inte sker i tid inom 15 minuter. 

Detta framförallt för att de ofta i Umeå, som utgörs av mycket glesbygd, inte har hunnit samla 

ihop så mycket resurser i form av ambulanser att de hinner eller vågar skicka iväg en av dem 

(Intervjuperson 3). Vid förfrågan håller samtliga intervjuade med om att verifieringsrapporten 

brister, dock säger de till skillnad från den ursprungliga studiens resultat att problemet 

framförallt ligger i att den missas helt. Skillnaden i det resultatet skulle kunna vara kopplad till 

storleken på händelsen då en person anger att detta framförallt sker vid mindre olyckor 

(Intervjuperson 4). När det kommer till frågan om inriktningsbeslut och medicinskt 

inriktningsbeslut uppstod det viss förvirring då flertalet av intervjupersonerna direkt kopplade 

det till enbart ett medicinskt inriktningsbeslut. Fyra av personerna höll ändå med om att båda 

besluten var något som ofta förblev outtalat (Intervjuperson 2, 3, 4 och 5). Den femte 

intervjupersonen verkade ovillig att svara på om det generellt brister utan hänvisar istället till 

att det genomfördes på den specifika händelse som intervjun fokuserar på och att personen 
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ifråga har hållit sig till riktlinjerna (Intervjuperson 1). Intervjupersonerna bekräftar starkt även 

den sista kvalitetsindikatorn, information till media. 

4.1.3 Sammanfattning av svårigheter 

De fem kategorier som framkommit ur KAMEDO-rapporterna är dokumentering, samverkan 

mellan olika organisationer, kommunikation, fördelning till sjukhus och tydlig ledning. Av 

dessa återfinns alltså tre även i intervjuerna; dokumentering, kommunikation och svårigheter 

runt avtransport och fördelning till sjukhus. I övrigt sticker svårigheten att få en överblick över 

situationen ut extra då det är bland det första som fyra intervjupersoner tänker på när de får 

frågan om svårigheter kring ledning av en allvarlig händelse. Även att hålla fokus på ledning, 

ta ett steg tillbaka och inte bli indragen i situationen beskrivs. När det kommer till de fyra 

kvalitetsindikatorerna som undersökts i uppsatsen får de bristerna i alla fyra stöd hos 

intervjupersonerna. 

4.2 Vad beror dessa svårigheter på? 

För att förstå vad dessa svårigheter beror på har jag dels frågat vad intervjupersonerna tror att 

det beror på men också vad de tror skulle förbättra resultaten både angående deras egna 

identifierade svårigheter och de studerade kvalitetsindikatorerna. Detta avsnitt börjar dock med 

en diskussion om vad som kunnat tydas som anledningar utifrån KAMEDO-rapporterna. 

4.2.1 Vad förklarar kategorierna från KAMEDO-rapporterna? 

Anledningen till bristerna i dokumentering och journalföring verkar i första hand vara att det 

finns för mycket annat att göra och att detta helt enkelt inte sker. Men det handlar även om en 

resursbrist i form av undermåliga fysiska resurser som de vanliga pappersjournalerna i Madrid 

som inte passar ändamålet.  

Angående samverkan med olika organisationer framgår det inte tydligt vilka riktlinjer de har 

att följa. Det låter dock som att det snarare är bristen på gemensamma riktlinjer som är det stora 

hindret. Det faktum att varje enskild organisation arbetar på sitt specifika sätt medför en brist i 

samordningen. 

Kommunikationsproblemen framställs främst som en resursbrist som är svår för den enskilda 

personen att påverka medan fördelningen till sjukhus verkar bero på att det saknas kunskap hos 

de anställda samt att det saknas tydliga beslut. Den sista kategorin, tydlig ledning verkar i 

många av rapporterna bero på att det saknas riktlinjer eller ett koncept att följa eftersom det i 

andra fall har visat sig underlätta för alla de som ska utföra arbetet.  
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4.2.2 Vad ligger bakom intervjupersonernas identifierade svårigheter? 

En av de anledningar som intervjupersonerna beskriver ligger bakom de ovan nämnda 

svårigheterna är resursbrist i form av antalet ambulanser, utrustning eller personal på plats. Det 

är anledningen till att de kan behöva improvisera och inte har möjlighet att följa riktlinjerna till 

punkt och pricka (Intervjuperson 1 och 5), det gör att det är svårt att få till avtransporter i tid 

enligt konceptet (Intervjuperson 1 och 3), att triagering med skadekort inte utförs korrekt 

(Intervjuperson 4 och 5) och att det är svårt att ta ett steg tillbaka och fullt koncentrera sig på 

sina ledningsuppgifter. Resursbrist i form av tid och pengar leder också till att övningar och 

utbildningar blir eftersatta (Intervjuperson 2, 3 och 4). Mer utbildning och övning skulle leda 

till att utövarna av konceptet skulle känna sig tryggare och mer bekanta med det. Att vara så 

bekant att agerandet vid allvarlig händelse sitter i ryggmärgen så att det går att plocka fram i en 

stressad situation beskrivs som viktigt (Intervjuperson 3 och 5). Ytterligare en anledning till att 

beredskapen för sådana händelser inte är lika hög är att de är så ovanliga. Vardagliga händelser 

som exempelvis en person med bröstsmärtor går på rutin på ett helt annat sätt (Intervjuperson 

1 och 4). 

Trots den beskrivna bristen på övning anser sig intervjupersonerna generellt beredda. På frågan 

om beredskap, varierade svaren något men för det mesta innehåller svaren att det grundar sig i 

erfarenhet, de har varit med om något liknande förut eller nyligen blivit färdiga specialister där 

större övningar har ingått i utbildningen. Tre personer svarade ja med vissa tillägg att ”Ja, 

eftersom att det blev så, så måste jag ju ha haft det. Eftersom att det gick att få ihop i slutändan” 

(Intervjuperson 2) eller ” Men jag tyckte inte om det” (Intervjuperson 4). Intervjuperson 1 sa 

både ja och nej; utbildningarna och tidigare erfarenhet har bidragit till en känsla av beredskap 

men samtidigt gjorde ett längre uppehåll från ambulansen att hen gärna hade gjort en repetition 

eftersom all kunskap som inte praktiseras, repeteras eller teoretiseras försvinner sakta men 

säkert. Intervjuperson fem svarar nej på frågan om beredskap, det ska dock tilläggas att hen 

endast var grundutbildad sjuksköterska vid tillfället för händelsen som berörs i intervjun och 

inte fått någon utbildning i PS-konceptet. Erfarenhet från akutsjukvård gjorde att rollen som 

medicinskt ansvarig fungerade i och med att triage används även senare i vårdkedjan men 

ledningsbiten hade nog inte klarats av (Intervjuperson 5). Samtliga anser sig med hjälp av den 

berörda händelsen och vidare erfarenhet klara av en liknande situation bättre i framtiden. Detta 

beskrivs återkommande på olika sätt: ”ju mer man är med om, desto mer har man i bagaget och 

desto mer erfarenhet har man så då har man nånting att tänka tillbaka till” (Intervjuperson 4) är 

en mening som återkommer på olika sätt.  



24 

 

Fyra av de intervjuade personerna nämner även personlig lämplighet på ett eller annat sätt. 

Intervjuperson 2 och 4 beskriver det som att vissa har en vilja att ta ledningsrollen och därför 

är mer lämpade att ta den rollen. Intervjuperson 4 uttrycker vidare att det skulle vara skönt att 

det finns en person som tycker det är roligt att vara på sådana händelser, då är det lättare att bli 

duktig på nånting. De övriga två uttrycker sig tydligare att det finns folk som är duktigare på 

ledningsrollen än andra, utöver viljan att ta den. Intervjuperson 3 beskriver det som följer: 

Det är ju väldigt sällan längs den resan (från att vilja hjälpa människor och därför 

söker till ambulansen, förf. anm.) där man tänker att leda en stor skadehändelse, 

leda sina kollegor, ta svåra beslut. Alltså blir man anställd på ambulansen så 

plötsligt från dag ett så förväntas man, eller så finns det risk att man hamnar först 

på plats och förväntas leda en stor händelse och det är ju orimligt såklart. Så därför 

är alla inte lämpade, tycker jag, är inte alla lämpade att leda en händelse. Man är 

bra på jättejättemycket men kanske inte just logistik och säkerhet och prioritering 

och resurshantering, det är ju nåt helt annat än liksom vårdbiten vi är tränade på 

(Intervjuperson 3).  

Utifrån det är alla mer eller mindre positiva till en funktion där det finns någon speciellt utbildad 

som är redo för att ta ledningen vid större händelser. En sådan person skulle kunna vara någon 

som har vidareutbildning i förstärkt sjukvårdsledning, PS Plus, något som pågår i Umeå just 

nu. Det positiva svaret kommer dock med ett tillägg från vissa att samtlig personal ändå måste 

få den grundläggande ledningsutbildning som finns idag då uppstarten är viktig och mindre 

händelser kan vara över innan denna vidareutbildade person har möjlighet att infinna sig på 

plats (Intervjuperson 1 och 3). 

Avslutningsvis hävdar alla intervjuade att riktlinjerna är tydliga. Dock fortsätter en av 

personerna med att säga att det finns luckor i dem. De beskrivs som ganska simpla med några 

åtgärder som ska göras vid vissa tidpunkter och att de egentligen fokuserar på de första 20-30 

minuterna av en händelse. ”det är inte så ingående hur ledningen ska gå till, vilka beslut vi ska 

ta, vad som är viktigt att prioritera. Vad som räddar liv och inte” (Intervjuperson 3).  

4.2.3 Varför brister uppfyllandet av kvalitetsindikatorerna? 

Intervjupersonerna anger en rad olika anledningar till att det brister i de kvalitetsindikatorer 

som har förfrågats. Fler av dem beskriver det med glömska. Det glöms bort i den hektiska 

miljön och alla de andra uppgifterna de har framför sig men skulle också i vissa fall kunna 

glömmas bort för att personalen inte är van vid uppgiften. Två personer anger här också att det 
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är svårt att inte bli insugen i arbetet. Den ena beskriver det som att det pågår mycket runt 

omkring som gör att det är svårt att inte bli insugen medan den andra beskriver det mer som en 

resursbrist där de helt enkelt måste arbeta initialt och inte enbart kan fokusera på ledning 

(Intervjuperson 1 och 5). 

Angående inriktningsbeslutet verkar som sagt fokus hos flertal av de intervjuade vara det 

medicinska inriktningsbeslutet. De identifierar inte genast det inriktningsbeslut som 

sjukvårdsledaren har i uppgift att ta men beskriver att även det har att göra med att det är mycket 

att göra. En av intervjupersonerna förklarar det med att de förmodligen inte har lärt ut det så 

bra och att det har blivit en ovana att inte uttala det. Personen fortsätter dock med att det oftast 

uttalas någon form av inriktning för arbetet i enklare form som att börja med att kolla en viss 

bil, ställa ambulansen på ett visst sätt för att trygga säkerheten på platsen eller göra upp en 

arbetsfördelning men att det sällan uttalas som att ”inriktningsbeslutet för arbetet är:” De håller 

även med om att det medicinska inriktningsbeslutet missas. Detta för att vården ofta ska ske 

enligt normal standard och att det då förblir outtalat. De förväntar sig att övriga på platsen tänker 

likadant och till exempel inte börjar reponera en fot när det finns fler skadade som inte har blivit 

kollade (Intervjuperson 2, 3 och 4). 

Den sista kvalitetsindikatorn som ansågs brista var den att lämna information till media. Här 

ger de främst anledningen att ambulanserna ofta i de vardagliga händelserna redan har åkt vid 

den tidpunkten när media kommer på plats. Samtliga nämner att det har blivit något som 

räddningsledaren tar på sig som uppgift. Detta trots att de även uttrycker irritation över att dessa 

utsagor inte alltid, ur ambulansernas synvinkel, stämmer med det som faktiskt har hänt. En av 

intervjupersonerna uttrycker direkt att det inte är deras prioritet på skadeplats (Intervjuperson 

5) medan en annan säger att de kan bli bättre på att ge en tidpunkt till media när de anser sig ha 

tid att ge ett uttalande (Intervjuperson 2). 

4.2.4 Vad kan hjälpa till att förändra detta? 

Det finns några sätt att förbättra detta på som återkommer i flertalet intervjuer. Det första är att 

få ett digitalt hjälpmedel på något sätt. Att ha en mindre handenhet eller liknande med sig ut på 

arbetsplats som påminner om vilka besluts som ska tas när (Intervjuperson 1). Detta skulle 

utöver ett tidsstöd som säkerställer att besluten kommer i rätt tid och inte glöms bort även kunna 

utformas för att vara ett beslutsstöd för de svårare ledningsbesluten (Intervjuperson 3). Ett 

sådant stöd skulle också kunna ske via exempelvis radio med en mer erfaren kollega. Ett 

hjälpmedel som redan finns i bilarna är de checklistor för sjukvårdsledare, medicinskt ansvarig 
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och avtransportledare vilka beskrivs som bra men kunde användas mer (Intervjuperson 5). De 

intervjuade anser att det skulle underlätta med riktlinjer inom arbetsgruppen att följa konceptet 

och öva på alla delar i alla situationer (Intervjuperson 3 och 4) och i och med det också hjälpa 

till och påminna varandra (Intervjuperson 2). 

Vidare understryker en av intervjupersonerna att mer utbildning så att konceptet verkligen sitter 

och att personligen hålla sig uppdaterad är viktigt för att förbättra implementeringen av 

indikatorerna (Intervjuperson 5). Utbildning är något som genomgående tas upp i samtliga 

intervjuer som ett medel för att öka beredskapen, utförandet vid allvarlig händelse och 

implementering riktlinjerna. Övning ger mer erfarenhet och erfarenhet ger högre beredskap och 

trygghet att gå in i situationer. Det behövs helt enkelt mer övning. Intervjuperson 3 beskriver 

att det i dagsläget i princip helt saknas en utbildningsstruktur för dessa typer av händelser, att 

istället de som är instruktörer får sätta sig ner och göra microövningar med de som jobbar just 

då och inte är ute på någon körning. Det skulle behövas en struktur där övningar kan genomföras 

ostört (Intervjuperson 3). Dessa övningar skulle också behöva utvecklas från att mest röra 

triagering och medicinisk prioritering till att även öva sjukvårdsledarrollen där de får en mängd 

information från olika kanaler som de ska hålla koll på och fatta nödvändiga beslut utifrån, 

bland annat avtransport och fördelning (Intervjuperson 5). Även intervjuperson 2 eftersöker 

realistiska övningar som de skulle kunna stöta på i vardagen. Detta utöver den årliga stora 

övning där sjukhuset övar sin katastrofmedicinska beredskap. Då denna övning så pass stor att 

ett flertal sjukvårdsgrupper från sjukhuset ska behöva skickas ut blir bra mycket mer 

komplicerat än det ambulanspersonalen riskerar att stöta på oftare. Utöver övningar finns det i 

PS-konceptet en refresh-kurs, något som enligt Intervjuperson 2 inte genomförs så ofta som det 

ska. Ständig repetition både teoretiskt och praktiskt är något som återkommer genom samtliga 

intervjuer som nödvändigt för att arbetet ska utföras på rätt sätt. 

4.2.5 Sammanfattning – bakomliggande orsaker och förbättringspotential 

Sammanfattningsvis verkar mycket svårigheter uppstå på grund av en resursbrist, både på 

fysiska och finansiella resurser. Detta leder i sin tur till brist på övning och vidareutbildning 

som sätter konceptet i ryggmärgen beskrivs som en grundläggande förutsättning för att arbetet 

ska kunna förflyta på ett bättre sätt. Trots detta verkar det finnas en beredskap hos personalen 

men de nämner även att mycket handlar om den personliga lämpligheten att ta ledarrollen och 

utföra den på ett bra sätt. Riktlinjernas utformning verkar inte påverka genom otydlighet men 

däremot för att de kan vara något för enkla. Att det finns brister i kvalitetsindikatorerna verkar 

istället handla om glömska, att det finns mycket som pågår och att inriktningsbeslut förblir 



27 

 

outtalade för att de antar att de tänker likadant. För att möjliggöra att riktlinjerna följs och 

arbetet utförs på bästa sätt eftersöker personalen mer övning som gör att de känner sig trygga i 

de situationer som kan uppstå men också ha tillgång till hjälpmedel i form av påminnelser, 

beslutsstöd eller stöd av mer erfarna kollegor på ett enklare sätt.  

 

5.  Analys – Förstå, kunna, vilja 

I detta kapitel kommer de anledningar som beskrivits i tidigare avsnitt att kopplas ihop med 

teorins villkor förstå, kunna och vilja. Detta avslutas med en slutsats till hur det går att förklara 

svårigheter och brister som uppstår när ambulanspersonal antar ledningsorganisation. 

5.1 Förstå 

Det som i KAMEDO-rapporterna kan tolkas som brist på förståelse är de problem som lyfts 

angående samverkan. Det är svårt att följa riktlinjer för samverkan mellan olika organisationer 

med olika vardagligt arbetssätt om det inte finns några tydliga sådana. Baserat på detta skulle 

problemen i samverkan även kunna tolkas som ett problem i att kunna utföra uppgiften. Likaså 

är det tvetydigt huruvida bristen på tydlig ledning handlar om en brist på förståelse för uppgiften 

eller om det saknas möjlighet att utföra det om det inte finns några direktiv. 

Alla fem intervjuade anser som tidigare nämnt att riktlinjerna är tydliga. Till det nämner alla 

fem checklistorna som finns i bilarna med steg som det går att läsa sig igenom så förståelsen 

för vad som ska göras verkar det i grunden inte finnas några problem med. Enligt Sannerstedt 

(1997) bör även motstridigheter i riktlinjerna tolkas under villkoret förståelse. En av 

intervjupersonerna nämner något som kan tyda på en motstridighet: 

Nej, jag skulle inte säga att det är otydligheter i riktlinjer eller så utan att jag skulle 

nog mer säga att det är baserat på erfarenhet och att man försöker göra det bästa för 

patienterna som möjligt. Att man försöker rädda liv. Och att man då försöker tänka 

att hur löser vi den här situationen vi har just nu på bästa smidigaste sätt 

(Intervjuperson 1). 

Det kan eventuellt kännas som att riktlinjerna och att som sjukvårdsledare ta ett steg tillbaka 

inte känns som att de direkt arbetar för att nå målet att rädda liv. Fokuset med sjukvårdsledning 

blir ju istället ”att skapa en förmåga att ge rätt patient i rätt tid och att rätt patient kommer till 

rätt vårdenhet i rätt tid” (Nilsson och Kristiansson, 2015). Det kan vara svårt i en händelse med 

många skadade och det kan då vara en utmaning att frångå den vardagliga instinkten och 



28 

 

uppgiften. Som nämnt ovan menar intervjuperson 3 att riktlinjerna är tydliga men simpla, att de 

inte ger något vidare stöd för på vilket sätt dessa beslut ska ta inom den tid som anges. Detta är 

något som skulle kunna förhindra implementeringen. Exempelvis att det är tydligt att ett 

medicinskt inriktningsbeslut ska göras men det är inte tydligt vilka aspekter som måste tas med 

i ett sådant och därför uteblir det eller tar lång tid. Detta är dock något som även skulle kunna 

tolkas som att det saknas tillräckligt med kunskap att just implementera riktlinjerna.  

Baserat på detta tolkar jag det som att förståelsen i detta fallet inte är det villkor som främst 

påverkar implementeringen.  

5.2 Kunna  

Ett flertal av kategorierna från KAMEDO-rapporterna faller under detta villkor. 

Kommunikationsproblemen beskrivs främst som en resursbrist i form av välutvecklade system 

som är svårt för den enskilda personen att påverka. Fördelningen till sjukhus verkar bero på att 

det saknas kunskap hos de anställda samt att det saknas tydliga beslut vilket likaså leder till en 

svårighet att kunna utföra uppgiften för tillämparen. Slutligen återkommer frågan om den 

tydliga ledningen och samverkan som har visat sig vara så viktigt för utfallet i händelsen men 

som är svårt att analysera med hjälp av dessa villkor då det saknas brist på förståelse i ledning 

och samverkan men också saknas förutsättningar för det eftersom det inte finns några tydliga 

riktlinjer. 

Utifrån intervjuerna har jag under villkoret kunna identifierat två delar som påverkar. Det ena 

är att ha utbildningen och kunskapen för att vara förberedd teoretiskt. Det andra är att ha tillgång 

till de resurser som gör det möjligt att genomföra uppgiften på det sätt som är menat.  

Det som ger underlag för det senare är det som framkommer i berättelser om att avtransport 

inte kan ske i tid på grund av att det inte finns tillräckligt med resurser på platsen i tid. Två av 

intervjupersonerna har vidare beskrivit att riktlinjerna ibland måste frångås för att situationen 

kräver att de improviserar. Det har även funnits direkt brist på triagekort till alla skadade vilket 

har bidragit att dessa inte har kunnat användas korrekt. En annan sak som denna resursbrist 

leder till, som även kommer att nämnas under villkoret att vilja är att personalen faller in i 

arbetet med patienterna istället för att fokusera på sjukvårdsledning. Anledningen till att detta 

kodas under båda avsnitten är för att personalen ibland anser sig inte ha något val. Är det lång 

tid innan nästa ambulans är på plats och det finns många skadade så räcker det inte med att 

medicinskt ansvarig påbörjar omhändertaganden utan det kräver att båda arbetar fullt ut. Det 

blir då svårt att kunna ta ett steg tillbaka och kombinera detta med sjukvårdsledning i form av 
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att skicka in rapporter och så vidare. Detta är något som skulle kunna se annorlunda ut på ett 

sätt i exempelvis en storstad där fler resurser kan finnas på plats snabbare.  

Den andra delen som handlar om utbildning och övning återkommer genom alla intervjuer som 

svar på det mesta. Mer övning kan förhindra att de olika stegen glöms bort mitt i arbetet, det 

gör det lättare att ta beslut i stressfulla situationer, det gör att intervjupersonerna skulle känna 

sig mer förberedda. Mer övning skulle göra att det går att få in en rutin på även dessa större 

händelser som sker väldigt sällan. Deras egen anledning till att några av deras händelser har 

utspelat sig bra är att de just har varit på en större övning, gjort sin specialistutbildning nyligen 

eller att de har haft erfarenhet från olika tidigare händelser. Att standardiserade övningar kan 

ge förbättrande lärdomar är något som även Rådestad et al. (2012) anser efter sin studie över 

övningar på två större flygkrascher. Det behövs dock fortfarande vidare forskning på hur detta 

går att omsättas till verkliga händelser. I studien av Nilsson et al. (2016) visar det sig att den 

upplevda beredskapen hos sjuksköterskor skiljer sig beroende på var grundutbildningen har 

genomförts då vissa lärosäten inte alls har någon undervisning i katastrofmedicin. Resultatet 

som visar på att personal inom akutsjukvård har högre beredskap än övriga oberoende på års 

yrkeserfarenhet förstärker intervjupersonernas åsikter om att beredskap kommer 

medkontinuerlig övning och erfarenheter.  

In i detta avsnitt tolkar jag också den vidareutveckling av eller det beslutsstöd till riktlinjerna 

som intervjuperson 3 tog upp och som även nämns under avsnittet förstå. Det faktum att 

riktlinjerna är så pass simpla kan försvåra möjligheten att följa dem om det inte finns tillräckligt 

med bakgrundskunskap. Om det är svåra beslut som måste tas, som intervjupersonen beskriver, 

och det inte finns något att grunda sina beslut på behövs det utbildning även i beslutsunderlag 

och övriga aspekter som ledarskapet för med sig, utöver stegen i konceptet. Här är det även värt 

att lyfta frågan kring personlig lämplighet för ledningsrollen som belysts av ett antal 

intervjupersoner. Vedung (2016) beskriver att en del under villkoret att kunna att det kan finnas 

människor som är olämpliga, att det kan finnas anställda som ledningen inte kan förbigå. Vidare 

skriver han att det kan ta tid att leta upp personer med rätta förkunskaper. Det som framgår i 

resultatet är att det finns en mängd andra egenskaper och motiv till att personalen söker sig till 

och anställs på ambulansen. Att ta ledningen vid en större händelse verkar inte framstå som ett 

av huvudkriterierna och intervjuperson 3 understryker då vikten av att få så mycket stöd som 

möjligt i form av hjälpmedel eller kontakt till mer utbildade kollegor. Sådana stöd finns under 

utveckling så det har utförts en studie om ett beslutsstöd som visat sig förkorta 

sjukvårdsledarens tid till beslut på ett effektivt sätt (Hjorth, 2018). 
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Det finns en sista del som inte verkar ha med varken kunskap eller fysiska resurser att göra. Det 

är det faktum att situationen de går in i är kaos och skiljer sig från gång till gång. Detta som 

kallas ”situational awareness” eller situationsförståelse är ett pågående forskningsområde och 

är identifierat som en nyckel för en räddningsinsats uppstart och förfarande (Danielsson et al. 

2011). I tidigare studier har kommunikation och informationsflöden för att utveckla kontroll 

över situationen visat sig vara en stor utmaning och processen bakom det behöver mer forskning 

Norri-Sederholm et al. 2015). Det har gjorts tester på hjälpmedel för just detta och ett av dem 

beskrivs i en studie där tekniska triagetaggar används och återkopplar via radiofrekvens till 

sjukvårdsledare. Det visade sig förbättra bilden av en masskadesituation och gjorde att 

patientdata var vidarebefordrad ungefär en timme snabbare i jämförelse med studier då 

papperstaggar använts (Jokela et al. 2012).  

Villkoret att kunna verkar alltså vara en del i implementeringsproblematiken i det här fallet. 

5.3 Vilja 

Generellt uttrycker intervjupersonerna en vilja att följa konceptet. Det beskrivs som ett 

välfungerande koncept om personalen är inövad på det (Intervjuperson 4), att det är skönt att 

har något systematiskt koncept att jobba ifrån som går att klicka i på en gång (Intervjuperson 

2) och att checklistorna används i förberedelse på väg ut till skadeplats. Det finns ett uttryckt 

intresse hos några av de intervjuade att hålla sig uppdaterade och vidareutbilda sig i 

förstärktsjukvårdsledning (Intervjuperson 2 och 3). Dock verkar personalen, framförallt vid 

mindre händelser där de ska följa PS-konceptet, välja att återgå till att arbeta på ett sätt som de 

är vana vid händelser som inte kräver särskild sjukvårdsledning. De beskriver som tidigare 

nämnt att det är lätt att sugas in i arbetet med patienterna. Detta leder till att verifieringsrapporter 

glöms bort och att inriktningsbeslut förblir outtalade. Intervjuperson 3 beskriver att de trycker 

väldigt mycket på att den första rapporten ska lämnas i inledningen av arbetet men nämner i 

samma mening att verifieringsrapporten däremot glöms bort. Detta tyder på att vissa delar i 

riktlinjerna anses viktigare än andra. Den inbördes vikten av indikatorerna är något som inte 

heller är helt klarlagt och där Rådestad et al. (2012) uttrycker att det finns behov för vidare 

forskning. När det kommer till att ge information till media är det som beskrivet en 

genomgående brist på prioritering och ovilja att göra det utan det har blivit en vana att 

räddningstjänsten tar det ansvarig och följaktligen också ger media information från deras 

synvinkel. 
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Att triagekorten inte har använts kan tolkas in även här för utöver att det inte har funnits 

tillräckligt med kort eller att kommunikationen inför händelsen har brustit så framkommer det 

även en ovilja att använda dem i form av att de själva anser sig ha kontroll på situationen. Detta 

framkommer även i KAMEDO-rapporten från Madrid där de ansåg sig se vilka som var 

allvarligt skadade och till och med ifrågasätter om triagekorten är användbara (KAMEDO-

rapport 90, 53). 

För att kvalitetsindikatorerna ska följas bättre menar intervjupersoner 3 och 4 att det som krävs 

är att det tas ett beslut i arbetsgruppen att alla ska följa dem, även i de mindre vardagliga 

händelserna. Detta indikerar att de vet att de borde göra det men av någon anledning finns det 

inte en vilja att följa konceptet helt ut i alla lägen. Något som också kan leda till problem vid 

de större händelserna då flera av dem lyfter vikten av att konceptet sitter i ryggraden som rutin 

så de inte behöver ställa sig på plats, stressade och fundera på vad som är meningen att de ska 

göra.  

Ytterligare en sak som visar på att detta är en inställningsfråga och går att förändra är det faktum 

att intervjuperson 4 uppger att det bara de senaste fyra åren har blivit mycket bättre. Förut var 

det personal som inte ens gjorde den första rapporten och inte använde de markeringar för 

sjukvårdledare och medicinskt ansvarig som finns, något som genomgången av rapporterna har 

visat mycket viktigt för hela organisationen. 

Till viss del hindras alltså implementeringen även av en vilja eller snarare ovilja att följa de 

riktlinjer som finns till hands.  

5.4 Sammanfattning - Förstå, kunna, vilja 

Baserat på det som framkommit i intervjuerna verkar det röra sig delvis om en vilja att utföra 

arbetet enligt riktlinjerna medan det finns annat som pockar på arbetet men också om kunskapen 

och möjligheterna, att kunna göra det. Dock rör det sig ofta om komplexa situationer och det är 

svårt att göra allting helt korrekt, ibland iförd en roll som en inte känner sig bekväm i. 

Förståelsen för riktlinjerna verkar finnas där men implementeringen verkar brista i kunskap och 

möjlighet att utföra dem samt en vilja att hålla sig till dem i alla situationer. 
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6. Avslutande diskussion 

Uppsatsen har alltså kommit fram till ett antal svårigheter som svar på den första 

frågeställningen: Vilka svårigheter kan uppstå i ledning av en allvarlig händelse? Ur 

KAMEDO-rapporterna har det framkommit fem kategorier som har visat sig medföra 

svårigheter i hanteringen av en allvarlig händelse: dokumentering, samverkan mellan olika 

organisationer, kommunikation, fördelning till sjukhus och tydlig ledning. Intervjuerna fyller 

ut med framförallt svårigheten att få kontroll över situationen och ha förmågan och möjligheten 

att ta ett steg tillbaka från det medicinska arbetet och tänka ett steg framåt. Vidare bekräftar 

intervjupersonerna att de fyra kvalitetsindikatorerna som identifierats som bristande i Rüter, 

Örtenwall och Wikströms (2004) studie, en korrekt utförd andra rapport, ett inriktningsbeslut, 

ett medicinskt inriktningsbeslut och att lämna information till media. 

Dessa svårigheter har förklarats, som svar på den andra frågeställningen, med brist på resurser, 

fysiska och finansiella samt att personalen efterlyser övning i betydligt högre utsträckning än 

vad som finns idag. Trots detta beskriver alla utom en intervjuperson att beredskapen finns och 

att de händelser de hanterat har gått bra vilket som sagt också stärks med Nilssons et al. (2012) 

studie som säger att yrkeserfarenhet ökar beredskapen. Bristerna i kvalitetsindikatorerna 

beskrivs med glömska, att det finns mycket som pågår och att inriktningsbeslut förblir outtalade 

för att de antar att de tänker likadant vilket också visar att viljan har betydelse av 

implementeringen. 

Flera av de svårigheter som identifierats och bristerna i kvalitetsindikatorer och övriga riktlinjer 

visar sig bero på ett antal olika saker och går inte enbart att beskriva med brist på förståelse, 

resurser och kunskap eller vilja. Det faktum att dessa situationer kan se ut på så olika sätt ger 

flera olika förklaringsanledningar. Men trots det verkar det slutligen till viss del saknas en vilja 

att följa konceptet i alla lägen och tillsammans med att konceptet inte sitter som rutin gör att 

situationerna blir svårare att hantera och brister i utvärderingar. För att komma tillrätta med det 

efterlyser personalen mer övning, digitala stöd och tydligare beslut att följa PS-konceptet fullt 

ut i alla lägen där det behövs.  

Resultatet skiljde sig något från det förväntade då jag misstänkte att det var kunna som skulle 

vara det absolut mest avgörande villkoret. I kodningsfasen av materialet var det 

innehållsmässigt också betydligt mer som tydde på att det är just villkoret kunna som påverkar 

implementeringen mest. Detta för att intervjupersonerna som svar på hur det mesta kan 

förbättras föreslår mer utbildning och övning återkommande genom intervjuerna. De trycker på 
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att det inte sitter tillräckligt hårt i ryggraden. Samtidigt, visar det sig, finns det delar som tyder 

på att det helt enkelt behövs riktlinjer som fastslår och påminner om att göra det i varje situation 

och det sättet som intervjuperson 4 beskriver att det har förbättrats de senaste åren kopplat till 

att fyra av fem ändå känner sig mer eller mindre beredda att hantera en allvarlig händelse tyder 

på att det utöver att kunna även handlar ganska mycket om en vilja att utföra.  

Ropen på mer övning samtidigt som de säger sig ha beredskap kanske har att göra med att det 

med facit i hand alltid går att göra en situation bättre. Oavsett hur mycket erfarenhet och övning 

en person har i ryggen går det alltid att göra något bättre, framför allt med de nyfunna 

lärdomarna som situationen gav. Det verkar snarare handla om ett aktivt val att använda sig av 

konceptet och tillgodose sig lärdomar i varje situation vilket också är något de eftersöker i och 

med att de vill ha tydligare gemensamma riktlinjer att följa konceptet i även de mindre 

händelserna. Även om det återkommer i intervjuerna och PS-konceptet verkar vara byggt på 

det faktum att övning vid mindre händelser ger beredskap även för större händelser har det inte 

tydligt framkommit av den genomgångna litteraturen att så är fallet. Det skulle vara intressant 

att göra en forskningsöversikt alternativt studier på om detta fungerar i praktiken eftersom att 

händelserna kan skilja sig åt. 

Denna uppsats ger ett resultat för ambulansstationen i Umeå, och specifikt dessa fem personer. 

Det kan skilja sig i andra regioner beroende på erfarenhet hos personalen eller på hur långt de 

har kommit i användandet av PS-konceptet och därmed vilken vikt det läggs på att följa det. I 

pilotintervjun som gjordes i en annan region framkom att det fanns en ovilja hos vissa 

medarbetare att rätta sig till ett nytt koncept. Detta öppnar upp för att göra liknande studier i 

andra regioner eller nationellt och även större kvantitativa studier som kan ge ett generaliserbart 

svar. Eftersom mycket av ambulanspersonalens agerande vid större händelser hör nära ihop 

med andra blåljusorganisationer, SOS Alarm och Tjänsteman i beredskap skulle det även vara 

intressant att göra en liknande studie på dessa områden om det ska gå att få en förbättring 

genomgående mellan de samverkande organisationerna och nivåerna.  

Baserat på denna studie är det tydligt att ledningen på stationen behöver genomföra åtgärder 

och ta ett tydligt beslut om att användningen av konceptet ska skärpas ytterligare. Vidare anser 

jag att det vore av intresse för beslutsfattare att lyssna på det genomgående ropet på mer 

fullskaliga övningar likväl som arbetstid avsatt för att utföra mindre övningar. För att öka 

beredskapen skulle det även vara fördelaktigt att se över utvecklingen av dels ett digitalt stöd 

som påminner om kommande steg i konceptet men även en djupare forskning på ett hjälpmedel 

som kan fungera som ett beslutsunderlag.  
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Uppsatsen har tagit vid tidigare studier och fortsatt belysa att det finns brister i 

implementeringen av riktlinjer för ambulanspersonal. Den är utöver detta ett vidare steg i att 

förklara vad detta beror på. Utifrån det kan framtida studier gå djupare för att skapa de bästa 

förutsättningarna för ambulanspersonal att utföra sitt arbete på bästa sätt även i mycket 

krävande, komplexa situationer. 
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Bilaga 1- Intervjuguide 

Inledande frågor  

Vad har du för bakgrund? 

Utbildning? 

Yrkeserfarenhet?  

Den allmänna bilden av vad som kan vara svårt i en händelse 

Beskriv kort hur det ska gå till, hur ser riktlinjerna ut, checklistor som följs. Så vi är på samma 

plan. 

Vad tänker du kan vara svårt i ledning av en allvarlig händelse? 

Vad tycker andra är svårt? Vad tycker du själv är svårt? 

Har du själv erfarenhet av att det avviker gentemot riktlinjer? 

Vad beror det på? 

- Otydlighet? 

- Ovilja? 

- Motstridiga riktlinjer? 

Även om riktlinjerna följs, vad är det som är svårt?  

Den egna erfarenheten från en allvarlig händelse 

I vad för situation var du i ledande position? Beskriv händelseförloppet. 

Fanns det yttre omständigheter som försvårade arbetet på något sätt? 

Vad tycker du att du gjorde bra? 

 Varför var det bra? På vilket sätt? 

Något som du gjorde mindre bra? 

Var det även sämre även från ett yttre perspektiv? 

 Utfall? 

 Indikatorer? 

 Egen upplevelse av dåligt? Varför? 

Användes systematisk prioritering? 

Känner du att det fanns ett behov av högre medicinsk kompetens i form av läkare på 

skadeplats?  
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Innan och efter 

Tycker du att du hade den beredskapen som krävdes? 

Vad hade du behövt? 

 Tillbehör som saknats? 

- Vadå? 

- Checklista? 

 Utbildning? 

- I vadå? 

- Ledarskap? 

- Beslutsfattande? 

- Stressreaktioner? 

 Övning? 

- Vilken typ? 

Trodde du innan att du hade beredskapen som krävdes? 

Tror du att du kommer att klara av en sådan situation bättre/ på ett annat sätt i framtiden? 

Performance indicators 

Forskningen beskriver att följande indikatorer är det som brister när de har utfört 

övningar samt i efterhand granskat hantering av allvarliga händelser. 

• Performing a correct second report (score 1.15) 10 min  

• The ability to establish general guidelines for medical response (score 1.20) 3 min  

• Setting level of medical ambition (score 1.24) 10 min 

• Informing media (score 1.33) 30 min 

Känner du igen dig i det?  

Vad kan det bero på? 

Hur kan det förändras? 

 

Hur ser du på t.ex. Norges funktion att ha en operativ ledare beredd för yttre tjänst? 

 

Något ytterligare som du tycker är relevant som inte har framkommit i mina frågor?  
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Bilaga 2 – Intervjuförteckning 

 

Intervjuperson 1. Ambulanssjuksköterska, Umeå. 2019. Enskild intervju 2019-04-25 

 

Intervjuperson 2. Ambulanssjuksköterska, Umeå. 2019. Enskild intervju 2019-04-25 

 

Intervjuperson 3. Ambulanssjuksköterska, Umeå. 2019. Enskild intervju 2019-04-29 

 

Intervjuperson 4. Ambulanssjuksköterska, Umeå. 2019. Enskild intervju 2019-04-29 

 

Intervjuperson 5. Ambulanssjuksköterska, Umeå. 2019. Enskild intervju 2019-05-03 

 

 


