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En analys av sambruk på Öckerö när kommunens sjuksköterskor biträder räddningstjänsten vid akuta vårdlarm i väntan på ambulans 

 

Sammanfattning 
Den här rapporten beskriver hur Öckerö kommun har arbetat med sambruk av kommunens jour- och 
beredskapsresurser för att kunna erbjuda kommuninvånarna bättre service i händelse av en olycka eller 
allvarlig händelse. Rapporten belyser det nystartade projektet IVPA samt biträde av kommunens 
sjuksköterska som innebär att hemsjukvårdens sjuksköterska bistår räddningstjänsten med medicinsk 
kompetens i väntan på ambulans (IVPA).   

Studiens syfte var att utreda åtgärden utifrån två perspektiv; sjuksköterskornas upplevelse av projektet 
samt projektets samhällsekonomiska nyttor respektive kostnader. I uppdraget ingick att ta del av 
tidigare studier inom området samt att utföra intervjuer med ett urval av sjuksköterskorna i kommunen 
samt med berörda chefer. 

Sjuksköterskorna upplever att införandet av IVPA och de nya rutinerna vid förändringen gör gränserna 
för deras arbetsuppgifter otydliga. De beskriver en rollförvirring och ger uttryck för att det inte funnits 
förutsättningar att utföra uppdraget till fullo. Sjuksköterskorna ser en svårighet i att sammanföra IVPA 
med deras ordinarie arbetssätt då detta inte upplevs förenligt med premisserna av att vara ”stand by”, 
släppa det man har för händer och åka på nya uppdrag. Känslor av att tvingas prioritera mellan ”sina” 
egna och IVPA patienter samt att svika en väntande patient leder till skuldkänslor. Trots att adekvata 
förberedelser avdramatiserat uppdraget tänker de det värsta och skräms av tanken på att känna 
patienten. Sjuksköterskorna ger även uttryck för en känsla av att inte räcka till och en rädsla för att bli 
ifrågasatt vid IVPA uppdrag. Samtidigt känner de sig överflödiga och att inte vara till nytta då det ofta 
är en fördröjd utlarmning. Väl på plats känner de ett stöd i räddningstjänstens vana av situationen och 
att deras kunskap ses som ett komplement. De känner dock ingen grupptillhörighet och saknar 
möjlighet till samtal med inblandade aktörer efter händelsen. Förutom samtal och återkoppling 
beskriver sjuksköterskorna även ett behov av stöd grundat i ansvaret av att vara ensam om svåra 
beslut. 

Idag går det inte att dra några slutsatser om sambruksprojektet är samhällsekonomiskt lönsamt. Om vi 
utgår från de tre uppdrag där sköterskorna hittills har deltagit skulle vi komma fram till att projektet 
inte har varit samhällsekonomiskt lönsamt. Däremot har projektet pågått kort tid och det är många 
bitar som inte har fallit på plats ännu.  Idag finns det exempelvis två flaskhalsar som gör att sköterskan 
inte anländer i tid. Det ena är att rutinen för när sköterskan ska åka gör att det dröjer för lång tid innan 
de kommer iväg. Det andra är att sköterskorna (och räddningstjänsten) larmas senare från 
larmcentralen än ambulansen vid IVPA-uppdrag. Ytterligare en förutsättning för att projektet ska ge 
maximal nyttoeffekt är att låta sköterskan åka på larm även kvällar och nätter, då skulle en större andel 
av de totala IVPA-uppdragen på Öckerö fångas upp. En annan lösning är att låta fler sköterskor ha 
IVPA-uppdrag; ju fler sköterskor som har IVPA-uppdrag desto högre blir nyttan, eftersom 
insatstiderna då kan förkortas. Detta kräver dock mer avancerade kommunikationsverktyg. Skulle en 
sjuksköterska exempelvis haft möjlighet att rädda ett liv via IVPA-uppdraget som annars hade gått 
förlorat (vilket i samhällsekonomiska kalkyler värderas till cirka 23 miljoner kronor) så skulle nyttan 
med sambruksprojektet antagligen vida överstiga kostnaderna.  De största identifierade 
kostnadsposterna i projektet är investeringskostnader för kläder och materiel, driftkostnader för bil 
samt utbildningskostnader. Däremot finns det flera osäkra kostnader som idag är svåra att bedöma, 
varav en av de viktigaste är de som kan uppstå om IVPA-verksamheten påverkar vården för 
patienterna i ordinarie verksamhet negativt. För att på sikt kunna utvärdera denna och liknande 
förändringar med hjälp av kostnads-nyttoanalys har rekommendationer för dokumentation tagits fram. 
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1 Inledning 
 

Öckerö är en kommun som under en längre tid har arbetat med sambruk1 av samhällets jour-och 
beredskapsresurser för att kunna erbjuda samhällsmedborgarna fler resurser i händelse av en olycka, 
allvarlig händelse eller sjukdom.  

Räddningstjänsten på Öckerö började 2002 att biträda Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i 
samband med sjukvårdsuppdrag vid införandet av IVPA-verksamhet.2 För att bistå invånarna med 
ytterligare kompetent vård i samband med akuta ambulansärenden har kommunledningen även sett att 
kommunens sjuksköterskor skulle kunna vara en resurs. Detta samarbete infördes under dagtid (kl. 
08.00-16.00) med start den 20 maj 2013.   

Sambruk mellan samhällsresurserna har inneburit en del förändringar i sjuksköterskornas ordinarie 
arbetsuppgifter. De nya rutinerna och den ytterligare larmjouren som det har inneburit för 
sjuksköterskorna är förknippade med både positiva och negativa åsikter. Berörda parter har uttryckt att 
sambruksprojektet på Öckerö skulle behöva studeras ytterligare och att det idag finns ett behov av att 
hitta en metodik för att så småningom kunna utvärdera åtgärden ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
MSB har därmed gett Linköpings Universitet i uppdrag att utreda vilka förutsättningar det finns för att 
utföra en samhällsekonomisk utvärdering av denna och liknande samarbeten. Dessutom har MSB gett 
Linnéuniversitet i uppgift att beskriva hur sjuksköterskorna upplever förändringen av nya rutinerna 
och den ytterligare larmjouren. 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Den här rapporten kommer att beskriva hur kommunen har arbetat med sambruk på Öckerö. Studiens 
syfte är främst att utreda åtgärden utifrån två perspektiv; sjuksköterskornas upplevelse av projektet 
samt projektets samhällsekonomiska nyttor respektive kostnader.  

Nedanstående frågeställningarna har tagits fram för att hjälpa oss utreda åtgärden utifrån ovanstående 
perspektiv samt att analysera projektets förutsättningar på ett strukturerat sätt: 

• Hur upplever sjuksköterskorna förändringen av nya rutiner? 
• Vilka nyttoeffekter går det att se idag? 
• Vilka är de samhällsekonomiska kostnaderna för projektet? 
• Vilka åtgärder är nödvändiga för att det ska vara möjligt att analysera projektet ur ett 

kostnads-nyttoperspektiv? 

I uppdraget ingår att ta del av tidigare studier inom området samt att utföra intervjuer med ett urval av 
sjuksköterskorna i kommunen samt intervjuer med berörda chefer. 

  

                                                      
1 I Sund (2006) definieras sambruk som ”Förhållandet att olika myndigheter/organisationer/företag/etc. i 
samhället gemensamt brukar de jour- och beredskapsresurser som finns tillhands för skydd 
mot olyckor samt andra akuta händelser”. 
2 IVPA innebär att räddningstjänsten idag larmas på prio1-larm2 för att kunna ge första hjälpen i väntan på 
ambulans (SKL 2013). Förklaras mer i kap. 1.4. 
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1.3 Sambruk för effektivare resurshantering 

För att samhällets invånare ska kunna få hjälp vid akut sjukdom, olycka eller allvarliga händelser är en 
väl fungerande ambulanssjukvård med avseende på kvalitet och tillgänglighet avgörande (Karlsten 
2000). Insatstiden, dvs. den tid det tar från det att larmet kommer in till larmcentralen till dess att 
ambulansen når fram till patienten, är en av de viktigaste faktorerna för att kunna hjälpa den nödställde 
och rädda liv. Tiden det tar för ambulanspersonal att ta sig till en nödställd varierar beroende på var i 
landet man befinner sig (SKL 2013).  

En stor del av Sveriges yta består av glesbygd vilket resulterar i långa insatstider. För att minska 
insatstiderna skulle fler ambulanser på landsbygden vara en lösning men med ett litet 
befolkningsunderlag är det svårt att motivera detta utifrån ett kostnadsperspektiv. En lösning med fler 
ambulanser skulle förmodligen minska insatstiderna men det skulle antagligen även innebära en 
relativt låg nyttjandegrad och därmed höga kostnader per insats. 

Kommuner och landsting har ett antal verksamma resurser i jour och beredskap som skulle kunna 
rycka ut och vara hjälpsamma  i händelse av en olycka eller akut händelse. För att minska kostnaderna 
för olyckor har därmed sambruk av samhällets jour- och beredskapsresurser föreslagits som en 
kostnadseffektiv åtgärd för att minska insatstiderna. Det skulle även innebära att fler resurser till 
räddnings- och responssystemet kan tillföras. Några sambruksprojekt har analyserats ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv och har visat att samhällsnyttan i flertalet fall överskrider kostnaderna 
för att intitiera sambruk, framförallt när tiden är en viktig faktor för utfallet av olyckan eller händelsen. 
(se bland annat Sund 2006, 2010, Weinholt och Andersson Granberg 2012).  

1.4 I Väntan På Ambulans (IVPA) 

En sambruksmodell som har blivit ett etablerat arbetssätt i de flesta kommuner idag är I Väntan På 
Ambulans (IVPA). 2012 bedrev 262 av totalt 291 kommuner IVPA verksamhet i Sverige. IVPA 
innebär att räddningstjänsten larmas på prio1-larm3 för att kunna ge första hjälpen i väntan på 
ambulans (SKL 2013). Räddningstjänsten och ambulanssjukvården har under en lång tid i Sverige 
arbetat nära varandra. Räddningstjänsten rycker exempelvis ut vid trafikolyckor och erbjuder 
ambulansassistans vid bland annat tunga lyft. Räddningstjänsten har därmed erfarenhet av ett tidigt 
omhändertagande samt erfarenhet och kunskap om enklare sjukvårdsinsatser via sin utbildning. Denna 
kompetens kan användas för insatser i väntan på ambulans, där den första insatsen är viktig för utfallet 
av olyckan. IVPA regleras av socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård (SOSFS 2013:9) där 
ett IVPA-avtal4 mellan kommun och landsting ska se till att den som utför ett IVPA-uppdrag kan (1) 
ge första hjälpen med enkla hjälpmedel, (2)  ge den vårdbehövande trygghet, och (3) hålla kontakt 
med hälso-och sjukvårdspersonalen i ambulansen. 

                                                      
3 Ett prio 1-larm innebär akut livshotande symptom eller olycksfall. Definitionen av ett prio1-larm är ”Uppdrag 
med högsta prioritet där patient bedöms ha akuta livshotande symtom.” När ett sådant inkommer till 
larmcentralen ska närmast tillgängliga ambulans utlarmas enligt larmcentralens prioritering. (SOS Alarm 2013) 
4 IVPA-avtalet behöver även innehålla uppgifter om huruvida defibrillering och behandling med medicinskt 
oxygen ingår i IVPA-uppdraget, där det sistnämnda kräver att den som utför IVPA har hälso- och 
sjukvårdskompetens. Föreskriften ställer även krav på dokumentation, där bland annat vidtagna åtgärder och 
vem som utförde åtgärderna ska dokumenteras och överlämnas till ambulanssjukvården när dessa anländer till 
platsen. Avtalet reglerar även att uppföljning av patientsäkerhet och dokumentation sker löpande.  (SOSFS 
2013:9) 
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1.4.1 Erfarenheter från IVPA 

Det första kända IVPA-avtalet initierades i Torsby 1992 där Torsby var en försökskommun i det så 
kallade glesbygdsprojektet. Försöken innebar att deltidsstyrkor, efter 15 timmars sjukvårdsutbildning 
åkte på IVPA-larm, i de områden där räddningstjänsten förmodades anlända till olycksplatsen före 
ambulansen. Räddningstjänsten utförde enklare åtgärder för att patientens tillstånd inte skulle 
försämras. Projektet utvärderades 1993 och det visade sig att räddningstjänsten i genomsnitt var på 
plats 12 minuter före ambulansen. De utvärderingar som genomfördes på flertalet IVPA-projekt 2001 
visade att IVPA ledde till att insatstiderna reducerades, att det kunde vara livräddande och att en 
snabbare insats bidrog till ökad trygghet för patienten (Svenska Kommunförbundet, 
Landstingsförbundet 2001).   

Antalet kommuner där räddningstjänst samverkar med ambulanssjukvården vid prio1-larm har sedan 
dess ökat stadigt (se figur 1) och idag har, som tidigare nämnts, 90 % av Sveriges landsting avtal med 
kommuner om IVPA (SKL 2013). 

 

Figur 1. Utveckling av antal IVPA uppdrag utförda av räddningstjänsten fördelade på år (MSB 2012) 

Tydliga effekter av att utrusta räddningstjänsten med hjärtstartare och larma dem på hjärtstoppslarm 
har noterats. I samband med SALSA-projektet5 (Saving Lives in the Stockholm Area) har 
överlevnadsfrekvensen vid hjärtstopp utanför sjukhus ökat markant. Räknat i människoliv innebär 
detta att ca 15- 20 fler personer/år överlever ett hjärtstopp utanför sjukhus i Stockholmsområdet (HLR-
rådet, 2013) och att den samhällsekonomiska nyttan är betydligt högre än kostnaderna för SALSA-
projektet (Sund, 2010). Liknade resultat har setts i Danmark där räddningstjänsten i Århus larmats ut 
som första insatsperson på akuta ambulansuppdrag inom en tre kilometers radie från brandstationen. 
Under studiens gång som varade i 28 månader gav räddningstjänsten livräddande behandling med 
hjälp av en hjärtstartare i sju fall. Av dessa sju personer överlevde sex av dem mer än 30 dagar (Høyer 
& Cristensen, 2009).  

Att komma som första person till en människa som befinner sig i ett akut livshotande tillstånd är 
oberoende utbildningsnivå associerat med en ansvarskänsla för den drabbade människans liv. Detta 
ansvar kan härledas till de höga förväntningar som omgivningen ställer på de som kommer först på 

                                                      
5 SALSA började som ett projekt men är nu implementerat som en typ av IVPA-larm i Stockholms län. Det 
innebär att fler resurser än ambulans utrustats med hjärtstartare och larmas vid hjärtstoppslarm. I början var det 
bara räddningstjänst men nu larmas även polis och taxibilar. (HLR-rådet 2013) 
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plats ställer samt egna förväntningar på att de ska rädda den hjälpsökande (Elmqvist, Brunt, Fridlund 
& Ekebergh, 2010). Patienterna i sin tur efterfrågar inte bara en akut behandling i dessa situationer 
utan poängterar även vikten av en mänsklig närvaro (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2008). Enligt 
Sjögren (2009) upplever såväl patienter som deras närstående att en tidig närvaro av 
räddningstjänstens vid IVPA skapar en trygghet och lugn i situationen. Patienten upplever även en 
lättnad då IVPA-styrkan har kontroll på patientens puls, blodtryck och behandlingsresultat i väntan på 
ambulans.  Lingsarve (2008) menar dock att den medicinska nyttan av IVPA är svår att fastställa. 
Detta beroende på att det är mycket sällsynt att räddningstjänsten bidrar med några medicinska 
vårdinsatser som ökar överlevnaden drastiskt. IVPA har dock en viktig funktion i att verka som ett 
stöd till patienter och dess anhöriga i denna utsatta situation (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2008; 
Lingsarve, 2008) 
 

1.5 Läsanvisningar 

I kapitel 2 kan läsaren ta del av de metoder som har använts för att kunna analysera de frågeställningar 
som lyftes upp i kapitel 1.2. Rapporten är sedan uppbyggd efter dessa frågeställningar.  

• I kapitel 3 beskriver vi den strategiska processen kring sambruk, dvs. processen från tanke till 
beslut om att införa olika sambruksalternativ på Öckerö kommun. Detta kapitel hjälper läsaren 
att förstå bakgrunden till sambrukstanken på Öckerö. 

• I kapitel 4 diskuteras sambruksprojektet ”IVPA samt biträde från kommunens sjuksköterska 
vid prio1 larm på Öckerö” mer specifikt. I detta ingår hur har implementeringsprocessen sett 
ut på verksamhetsnivå och hur projektet hittills fungerat?  

• I kapitel 5 analyseras sjuksköterskornas upplevelser av förändringen av nya rutiner och 
ytterligare larmjour. 

• I kapitel 6 diskuterar vi de effekter som går att se från sambruksprojektet. Här diskuteras 
samhällsnyttan från projektet och vad som krävs för att projektet ska uppnå maximal 
nyttoeffekt. 

• I kapitel 7 diskuterar vi kostnaderna för sambruksprojektet och fastställer vilka kostnader som 
ska tas med i en samhällsekonomisk kalkyl av IVPA samt biträde av kommunens 
sjuksköterska vid prio1-larm?  

• I kapitel 8 besvaras de frågeställningar som tagits fram för projektet. Här ges även 
rekommendationer kring dokumentation som kan underlätta kostnadsnyttoanalyser och förslag 
på fortsatt forskning. 
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2 Metod 

2.1 Processer- på strategisk nivå och på verksamhet snivå 

För att kunna beskriva processerna som har drivit sambrukstänket i kommunen och processen kring 
den faktiska implementeringen på verksamhetsnivå har vi utfört intervjuer med berörda chefer i 
kommunen.  

Intervjuer med chefer eller ansvariga i projektet pågick från oktober till december 2013. Vid detta 
tillfälle hade projektet varit igång i drygt ett halvår. Totalt intervjuades sex chefer eller ansvariga för 
projektet från berörda verksamheter; räddningstjänst, hemsjukvården samt ambulanssjukvården. 
Intervjuerna varade mellan 30 och 110 minuter och spelades in på Ipad och transkriberades ordagrant. 
En av intervjuerna blev dock inte inspelad utan fick skrivas ner i efterhand, där materialet har 
granskats av den intervjuade.  

Intervjumaterialet har sammanställts och legat till grund för analysen av processerna. Framförallt har 
fokus legat på hur sambruk har skapats och varför; detta generellt i kommunen samt i det specifika 
fallet med IVPA samt biträde från kommunens sjuksköterska. Intervjuerna har även fokuserat på vad 
som gjorts, vilka utbildningar och förberedelser som krävts samt vilka rutiner som införts för 
sjuksköterskorna. Intervjuerna har även gått ut på att ta reda på hur det upplevs att projektet har gått; 
hur det har fungerat i stort och vilka effekter som går att se under den korta period som projektet har 
fortlöpt.  

Exempel på frågor som har ställts är ”Vad var huvudsyftet med projektet? Vilka förväntningar hade 
man på projektet? Hur var dina tankar kring vad sköterskorna behövde för att klara av uppdraget? 
Hur har samarbetet med räddningstjänsten fungerat? Hur upplever sköterskorna de nya rutinerna? 
Hur har det fungerat när sköterskorna har åkt på uppdrag? Hur ser ni på framtiden?  

Intervjuernas form har varit semistrukturerad på så sätt att det har funnits bestämda frågeområden i en 
bestämd följd och inom dessa följdfrågor. Intervjuerna har dock anpassats till de roller som de 
intervjuade har haft i projektet och på så sätt har fokusen i de olika intervjuerna varierat något.  
Intervjun har börjat med att ta reda på vad som hände innan projektet startade för att sedan diskutera 
hur det har fungerat under tiden projektet har varit igång. Avslutningsvis har intervjuerna fokuserat på 
framtiden och vad man tror om projektets framtid.  

För att förstå den strategiska beslutsprocessen (se kapitel 3) har vi även fått ta del av interna 
projektdokument och rapporter som har sammanställts tillsammans med intervjumaterialet. Vi har 
även delgivits de dokument som skapades i samband med att projektet ”IVPA samt biträde från 
kommunens sjuksköterska” startade. Några av dessa dokument finns som bilagor till rapporten.  

2.2 Sjuksköterskornas upplevelser 

2.2.1 Urval och datainsamling  

Datainsamlingen pågick från oktober till november 2013. Vid detta tillfälle hade projektet varit igång 
ca sex månader. Samtliga 20 anställda kommunsjuksköterskor fick såväl muntlig som skriftlig 
information om studiens syfte av enhetschefen. De som ville delta i studien anmälde sitt intresse till 
forskaren som då i samråd med enhetschefen och sjuksköterskorna bestämde tid och plats för 
intervjuerna. Deltagandet var frivilligt och kommunsjuksköterskorna gav sitt godkännande att delta i 
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studien via såväl muntligt som skriftligt samtycke. Alla informanterna försäkrades om konfidentialitet 
och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att behöva ange någon särskild orsak eller 
att det skulle komma att påverka dem på något negativt sätt.  Intervjuerna utfördes under fyra dagar. 
Totalt genomfördes åtta intervjuer, av dessa hade två sjuksköterskor varit ute på sammanlagt tre IVPA 
larm.  Alla informanterna var kvinnor och deras yrkeserfarenhet varierade mellan 5,5 – 32 år som 
sjuksköterska och 3,5- 16 år inom hemsjukvården. Intervjuerna varade mellan 40-57 minuter och 
samtliga intervjuer genomfördes på sjuksköterskornas arbetsplats. Intervjuerna spelads in på Ipad och 
transkriberades ordagrant. En av intervjuerna fick återupptas ett par dagar efter första intervjutillfället 
då sjuksköterskan under denna tid hade varit ute på sitt första IVPA uppdrag.  

Vid intervjutillfället inbjöds sjuksköterskorna att beskriva sina upplevda erfarenheter av fenomenet 
den nya arbetsuppgiften IVPA på Öckerö. Intervjuerna inleddes med en öppen ingångsfråga, vilken i 
detta fall var, ”Jag skulle vilja att du berättar om dina upplevelser av projektet IVPA”. Med hänsyn 
till vad informanterna svarade följdes frågan upp med relevanta följdfrågor utifrån fenomenet. 
Exempel på följdfrågor kunde vara, ”Du har varit på två larm. Om vi börjar med det första. Vad 
hände? Vad tänkte du då? Vad kände du då? Vad gjorde du när du kom fram? ”. Frågorna gjorde att 
informanterna på ett sätt återupplevde situationen vilket gjorde det lättare för dem att minnas 
händelsen. Alla intervjuerna genomfördes utan avbrott. Om frågor uppstod efter intervjun ombads 
sjuksköterskan kontakta forskaren.  

2.2.2 Dataanalys 

Dataanalysen har inspirerats av en reflekterande livsvärldsansats (Dahlberg, Dahlberg, Nyström, 
2008).  

Målet med analysen är att kunna beskriva fenomenet genom att komma fram till fenomenets 
innebörder och meningsbärande struktur, den så kallade essensen. Under analysarbetet söks det som 
inte varierar, som gör fenomenet till just det fenomenet d.v.s. essensen. En sådan analys görs i en 
flexibel rörelse mellan helhet, delar och helhet. Det innebär först att få en allmän förståelse för 
datamaterialet, vilket sedan delas in i meningsbärande enheter. I dessa meningsbärande enheter söktes 
innebörder av fenomenet, vilka sammanfördes till mönster för att kunna beskriva en ny helhet, en 
essens (Dahlberg et al., 2008).  

Analysprocessen handlar om att söka svar på frågan om vilken mening och innebörd som finns i 
sjuksköterskornas erfarenheter av den nya arbetsuppgiften IVPA på Öckerö. Analysen startade 
inledningsvis med att alla intervjuer lästes upprepade gånger. I varje intervju söktes sedan utsagor om 
fenomenet och texten delades in i så kallade meningsbärande enheter. I dessa meningsbärande enheter 
söktes sedan innebörder av fenomenet. Med fenomenet i fokus var nästa steg att sammanföra 
innebörder från samtliga situationer till innebördskluster som var gemensamma för alla intervjuer. Ett 
mönster kom sedan succesivt att växa fram. Slutligen relaterades innebördsklustren till varandra och 
en ny helhet växte fram som beskrev fenomenets essens (Dahlberg et al., 2008). Ur den essentiella 
innebörden av fenomenet urskildes sedan innebördselement för att tydliggöra fenomenets variationer. 
Dessa innebördselement beskrevs sedan var och en för sig och tydliggjordes med citat från 
intervjuerna.  
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2.3 Projektets samhällsekonomiska kostnader och nyt tor 

Ett av syftena med denna utredning har varit att undersöka vilka förutsättningar det finns för att utföra 
en samhällsekonomisk utvärdering av denna och liknande förändringar? Ett annat att undersöka om 
det går att se några effekter redan nu. Uppdraget består även i att ge rekommendationer för en framtida 
datainsamling för en samhällsekonomisk utvärdering.  

Den metod som används för att analysera ovanstående frågeställningar är nationalekonomisk 
kostnadsnyttoanalys. För en detaljerad beskrivning av metoden rekommenderas bland annat Boardman 
(2011), Brent (2006) Mattsson (2006) eller de Rus (2010). I samhällsekonomiska kalkyler beräknas 
kostnader utifrån alternativkostnadsprincipen, dvs. värdet av det samhället förlorar när någon avstår 
från att använda resursen i bästa alternativa användning. Nyttor mäts vanligen som människors 
samlade betalningsvilja för en specifik åtgärd. 

De data som har använts för att undersöka potentiella tidsvinster i projektet är hämtad från 
räddningstjänstens insatsrapporter där vi specifikt undersökt IVPA-uppdragen från maj tom. 
november. I insatsrapporterna har vi även tittat på larmtider samt undersökt när på dygnet flest IVPA-
uppdrag sker. Vi har även tagit del av larmcentralens rapporter för IVPA där larmtider för 
räddningstjänst och ambulans har jämförts med varandra.  

Kostnadsdata har tagits fram med hjälp av berörda chefer i projektet som hjälpt oss att estimera fysisk 
livslängd på den materiel som köpts in för projektet. Viss kostnadsdata har tagits fram via kontakter i 
ambulansverksamheten. 
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3 Från tanke till beslut- processen på strategisk 
nivå 
 

I den här delen av rapporten beskrivs sambruksprocessen på strategisk nivå; från tanke till beslut om 
genomförande. En redogörelse görs för de politiska krafter och beslut som ligger bakom arbetet med 
sambruk samt vilka aktörer som varit delaktiga i arbetet med att öka sambruk av Öckerös jour-och 
beredskapsresurser. Materialet som processbeskrivningen bygger på kommer från intervjuer med 
berörda chefer samt från interna projektdokument. 

3.1 Sambruksprocessen på Öckerö 

Efter den finansiella krisen under 1990-talet försvagades det ekonomiska läget för Sveriges 
kommuner. Det minskade budgetutrymmet i kommunerna drabbade inte minst räddningstjänstens 
verksamhet och samhällets övriga beredskapsresurser. Däremot var samhällets efterfrågan på säkerhet 
oförändrad, vilket gjorde att det blev naturligt att överväga nya alternativ att organisera de 
beredskapsresurser som fanns tillgängliga för skydd mot olyckor. 2004 tog Räddningsverket, fram en 
arbetspromemoria där frågor kring sambruk väcktes. Syftet med arbetspromemorian var bland annat 
att kartlägga befintliga exempel och beskriva de erfarenheter som dessa gett samt att belysa ett urval 
av sambruksalternativen djupare med en lämplig metod, såsom kostnadsnyttostudier. Som ett svar på 
detta släpptes 2006 rapporten ”Sambruk av samhällets jour-och beredskapsresurser är lönsamt!” av 
nationalekonomen Björn Sund. Sund hade undersökt om sambruk är ett samhällsekonomiskt lönsamt 
alternativ till att tillföra fler resurser till räddningssystemet och på så sätt behålla eller förbättra 
kvalitén vid olyckshantering. Resultatet visade att nyttan från tidsvinsterna som uppstod vid 
exempelvis snabbare insatser vid hjärtstopp samt insatser av räddningstjänst vid hot om suicid med 
största sannolikhet översteg kostnaderna för att initiera nya sambruksprojekt. 

Under den här tiden introducerades även tankarna kring RAKEL6 och på Öckerö insåg man tidigt att 
övergången från det analoga till det digitala systemet var vad som väntade. Chefen för RAKEL-
enheten uttalade sig 2007 och förespråkade att kommunerna borde sätta RAKEL i ett större 
sammanhang och undersöka möjligheterna att låta flera aktörer i kommunen nytjja RAKEL. Tanken 
var att RAKEL skulle kunna användas för att förbättra samordning och effektivisering av de 
jourresurser som finns tillgängliga i en kommun.  

När rapporten om att sambruk är lönsamt publicerades ville Räddningsverket, nuvarande MSB, följa 
upp arbetet med sambruk. De kom då med en förfrågan till Öckerö kommun om de ville delta i ett 
sådant projekt. Kommunen ställde sig positiva till detta och det beslutades då på politisk nivå att det 
skulle göras en förstudie om sambruk på Öckerö.  

På politisk nivå togs det därmed ett beslut där kommunstyrelsen bad kommunchefen att ”Under 2007 
undersöka möjligheten att med hjälp av RAKEL få till stånd ett sambruk av jourerna (kommunjour) 
inom kommun: ÖBO AB, hemtjänst, va-jour och räddningstjänst”.  

 

                                                      
6 Nationellt kommunikationsverktyg framtaget för att stärka samverkan och ledning i samband med olyckor och 
kriser. (MSB 2013) 
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3.2 Sambruk steg 1  

När beslutet var taget på politisk nivå samlades berörda chefer, inom de verksamheter som var 
aktuella, för att göra en resursinventering inom kommunförvaltningen. Målet var att få en bild över 
vilka resurser som fanns tillgängliga inom jour-och beredskap i kommunen varje dag. Ett visst 
motstånd hördes från berörda verksamhetschefer men efter ett klargörande om att det fanns ett 
politiskt beslut bakom ledde mötet fram till en kartläggning av befintliga resurser. Inventeringen av 
kommunens jourresurser ledde till positiva lärdomar och slutsatser. Det visade sig att det dagligen 
fanns cirka 50 personer tillgängliga som arbetade inom jourverksamheter på Öckerö. ”Man tycker att 
man kan sin egen verksamhet men man vet ändå inte hur mycket verksamhet som pågår. Ska man 
tänka sambruk bör man börja här för då blir det så uppenbart för alla att här finns det en kraft.”  

Under 2008 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott därmed att ge kommunchefen i uppdrag att 
”Under 2008 undersöka möjligheterna till sambruk av jourerna inom kommunen (ex: Öbo AB, 
hemtjänst, Va-jour och räddningstjänst) genom optimalt utnyttjande av digital IT-teknik, varav Rakel 
är en delkomponent.”  

3.3 Sambruk steg 2  

I steg 2 tillsattes en arbetsgrupp med chefer från respektive verksamhet, där dåvarande chef för social 
omsorg utsågs till samordnare. För att kunna lösa uppdraget från kommunstyrelsen behövde 
arbetsgruppen vidareutveckla kompetensen inom RAKEL. Arbetsgruppen gjorde studiebesök, deltog 
på konferenser och var i kontakt med andra kommuner och företag för att inhämta kunskap och 
erfarenheter om framförallt RAKEL och dess möjligheter att förbättra och effektivisera 
samutnyttjande av jour- och beredskapsresurser. 

Arbetsgruppen såg att RAKEL kunde ge goda möjligheter till samverkan mellan olika förvaltningar 
och myndigheter. Räddningstjänsten skulle exempelvis kunna larmas på hemtjänstens trygghetslarm 
nattetid (via en RAKEL-enhet) för att på så sätt minska hemtjänstens personal i beredskap och skapa 
ett effektivare resursutnyttjande. Arbetsgruppen såg även att räddningstjänsten skulle kunna stötta 
kommunens särskilda boenden för personer med funktionshinder vid kritiska situationer. Det fanns 
även tankar om att RAKEL hade möjlighet att öka tryggheten för personal som arbetar ensamma 
kvälls- och nattetid genom snabb radiokontakt med annan personal i jour-och beredskap. 

Arbetsgruppens slutsatser var att RAKEL hade goda möjligheter att förbättra och effektivisera 
sambruk av jour-och beredskapsresurserna i kommunen. Däremot behövde flera av de förslag som 
hade lagts fram utredas ytterligare och fler sambandsanalyser behövde göras; att RAKEL kunde 
främja sambruk var klart men frågan om hur detta skulle gå till kvarstod. Under 2009 gav 
kommunstyrelsen som en följd av detta kommunchefen ett uppdrag att ”Under 2009 vidareutveckla 
kompetens samt anskaffa digital IT-utrustning för påbörjandet av sambruk av jour- och 
beredskapsresurserna inom kommunen (ex: ÖBO AB, hemtjänst, va-jour, och räddningstjänst) varav 
RAKEL är en delkomponent”. Detta skulle bli steg 3 i sambruksprocessen.  

3.4 Sambruk steg 3  

I steg 3 utsågs en ny projektledare som fick uppdraget att sammankalla strategiska personer inom 
kommunförvaltningen samt kommunens fastighetsbolag ÖBO AB. I steg 3 skulle arbetsgruppen bland 
annat fördjupa sina kunskaper i ämnet genom att ta del av förstudierna. De skulle även undersöka om 
samordnandet av kommunens jour-och beredskapsresurser skulle kunna bryta ”genuslåsningar” knutna 
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till traditionella föreställningar om yrkesidentiteter. Arbetsgruppen skulle belysa 
kostnadseffektiviteten vid samordning av kommunens jour-och beredskapsresurser samt presentera 
konkreta sambrukslösningar för framtiden, varav minst ett av dessa skulle sättas i skarp drift, där fokus 
skulle ligga på brukaren.  

Resultatet från steg 3 beskrevs i en projektrapport där arbetsgruppen redovisade flera sambruksförslag. 
Förslagen togs fram genom att en analys av Öckerö kommuns demografiska förutsättningar och 
framtida brukarbehov genomfördes. Bland annat framkom det av analysen att andelen äldre i 
kommunen ökar och om kommunen vill kunna erbjuda de äldre att bo kvar hemma och erbjuda de 
kvarboende den hjälp de behöver krävdes ett utökat samarbete mellan verksamheterna i kommunen. 

I steg 3 i sambruksprocessen identifierades flera konkreta områden där sambrukslösningar var 
genomförbara; bland annat påbörjades diskussionen kring samverkan mellan hemtjänstens 
sjuksköterskor och räddningstjänsten vid IVPA-larm. Det fastställdes även att sambruk av jour-och 
beredskapsresurser med stor sannolikhet är samhällsekonomiskt lönsamt och att det gagnar 
kommuninvånaren.  

Ett sambruksprojekt som initierades under den här perioden (början av 2010) var att räddningstjänsten 
började hjälpa hemtjänsten med trygghetslarm, då hemtjänsten av logistikskäl inte kunde åtgärda 
larmet. Svårigheterna som upptäcktes i samband med detta var tydligt kopplade till genusperspektivet 
där manligt dominerade yrkesgrupper hade svårigheter att utföra arbete som betraktades som 
”kvinnogöra”.  

3.5 Sambruk steg 4 

Steg 4 var det sista steget i den process som genomfördes som övergripande projekt inom ramen för 
politikens uppdrag till kommunchefen om förbättringsområden. Projektet skulle ledas av en styrgrupp 
bestående av kommunchef och förvaltningscheferna för Barn och Utbildningsförvaltningen, 
Socialförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kultur och Fritidsförvaltningen samt Vd:n för 
kommunens fastighetsbolag ÖBO AB.  

Genomförandet i steg 4 tog avstamp ur resultatet från föregående steg. Ett projektuppdrag 
formulerades under 2010 och förtydligades i 13 olika aktiviteter med olika behov av sambruk. En av 
de identifierade aktiviteterna var IVPA samt biträde från kommunens sjuksköterska.  

Under 2010 köpte kommunen även in några RAKEL-apparater på försök för att personalen i de olika 
verksamheterna skulle få testa och vänja sig vid apparaturen (exempelvis utrustadades nattpatrullen 
inom hemtjänsten med en RAKEL-enhet). Detta gick dock inte som ledningen hade tänkt eftersom 
samtalsgrupperna inte var klara. Personalen upplevde således inte att det fungerade särskilt bra.  

Figur 2 sammanfattar sambruksprocessen på strategisk nivå på Öckerö. Efter att steg 4 i 
sambruksprocessen var avslutat skulle de olika aktiviteterna förankras och implementeras på 
verksamhetsnivå. I nästkommande kapitel ges en beskrivning av hur man på verksamhetsnivå har 
arbetat med att implementera de nya rutinerna och den ytterligare larmjour som IVPA och biträde av 
kommunens sjuksköterska vid prio1- larm innebär.  
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Är sambruk lönsamt? (2004)

JA- sambruk är lönsamt! (Sund, 
2006)

STEG 1. Politiskt beslut

"undersöka möjligheten att med 
hjälp av RAKEL få till stånd ett 

sambruk av jourerna inom 
kommun" (2007)

Inventering av kommunens 
resurser tillsammans med 

berörda verksamhetschefer.  

STEG 2. Politiskt beslut

”undersöka möjligheterna till 
sambruk av jourerna inom 

kommunen genom nyttjande av 
digital IT-teknik.” (2008)

Förundersökning av RAKELs 
potential  vid sambruk av tillsatt 

arbetsgrupp.  

STEG 3. Politiskt beslut 

”Under 2009 vidareutveckla 
kompetens samt anskaffa digital 
IT-utrustning för påbörjandet av 

sambruk i kommunen

Fortsatt förundersökning av 
sambruk

STEG 4. Styrgrupp tillsattes

13 Identifierade aktiviteter!!

Figur 2. Sambruksprocessen på strategisk nivå 
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4 Från beslut till skarpt läge- processen på 
verksamhetsnivå 
 

I den här delen av rapporten beskrivs hur processen har sett ut på verksamhetsnivå, från beslut till 
genomförande, för implementeringen av projektet IVPA samt biträde från kommunens sjuksköterska. 
Här beskriver vi även Öckerö kommuns förutsättningar samt varför det här projektet blev aktuellt. 
Materialet som processbeskrivningen bygger på kommer från intervjuer med berörda chefer samt från 
interna projektdokument. 

4.1 Öckerö kommuns förutsättningar 

Öckerös förutsättningar skiljer sig något från många andra kommuner. Öckerö kommun ligger 
nämligen i Göteborgs norra skärgård och är en så kallad ö-kommun bestående av 10 bebodda öar. Fyra 
av dem är sammanbyggda med broar, men det finns ingen fast landförbindelse. För att ta sig till 
Öckerö krävs det båttransport eller färjetransport med de kommunala färjorna.  

Kommunen har cirka 12 400 invånare där cirka 9000 av invånarna bor på de sammanbyggda öarna 
Fotö, Hönö, Öckerö och Hälsö. Resterande bor på Grötö, Kalvsund, Björkö, Källö-Knippla, Rörö och 
Hippeln. På Öckerö finns det en ambulans stationerad på ön dygnets alla 24 timmar, året runt. 
Dessutom finns det sedan 2007 en ambulansbåt för den norra och södra skärgården, med placering på 
Öckerö. Ambulansbåten bemannas med ordinarie ambulanspersonal på Öckerö, vilket kan innebära att 
ambulansen står utan personal om ambulansbåten får ett uppdrag. Det finns också en rutin som innebär 
att en ambulans från Torslanda ambulansstation ska täcka upp vid de tillfällen ambulansen på Öckerö 
är upptagen. På grund av Öckerös demografiska förutsättningar finns det även möjlighet att larma ut 
helikopterambulans till öarna för att snabbt kunna nå en olycksdrabbad om ambulansen inte finns på 
plats.  

4.2 IVPA & biträde från kommunens sjuksköterska 

I samband med att IVPA-verksamheten skulle starta 2002 på Öckerö var Sahlgrenska 
Universitetssjukhus (SU), som är ansvarig för ambulansverksamheten på Öckerö, i kontakt med 
kommunledningen på Öckerö för att utreda om även sjuksköterskorna skulle kunna hjälpa till. 
Hemsjukvårdens sjuksköterskor ansågs kunna utgöra ytterligare en resurs i IVPA-verksamheten då de 
är vana att arbeta ute i distriktet, hemma hos patienter och finns tillgängliga dygnet runt. SU hade 
insett att det fanns en sårbarhet på Öckerö, exempelvis när ambulansen lämnar ön för att transportera 
patienter in till SU. IVPA startades upp med räddningstjänsten men det blev aldrig aktuellt att ta med 
sjuksköterskorna från hemsjukvården i det läget. När sambruksprojektet sedan drogs igång på Öckerö 
(se kap. 3) och de olika verksamheterna träffades för att hitta potentiella sambruksalternativ kom 
sjuksköterskorna, som en extra resurs vid IVPA, återigen på tal. Räddningstjänsten hade nämligen 
påtalat att de kände en viss osäkerhet vid IVPA-uppdrag som inkluderade barn. 2010 skedde även en 
allvarlig olycka på Öckerö där en kvinna med ett spädbarn blev påkörd av en bil. Den ambulans som 
var stationerad på Öckerö vid det aktuella tillfället var upptagen med att transportera en akut sjuk 
patient från Öckerö till sjukhus i Göteborg. Även ambulansen på Torslanda samt ambulanshelikoptern 
var vid det tillfället upptagna och det dröjde 36 minuter innan ambulans var på plats. (Sahlgrenska 
2012) Spädbarnet avled och mamman fick allvarliga skador. Under den här tiden arbetade 
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räddningstjänsten ensamma på olycksplatsen i väntan på ambulansen och efter den här olyckan blev 
det än tydligare hur utsatta räddningstjänsten är vid de här typerna av insatser. 

Idag utför räddningstjänsten på Öckerö cirka 90 IVPA-uppdrag per år och cirka 125 
helikopterassistansuppdrag per år (där vissa uppdrag innefattar både IVPA och helikopterassistans). 
Helikopterassistans innebär att räddningstjänsten hämtar helikopterläkaren och för denne till 
olycksplatsen i väntan på ambulansen. Detta innebär att en brandman åker för att hämta 
helikopterläkaren medan två brandmän åker till IVPA-enheten. Antalet sjukvårdsuppdrag och 
helikopterassistansuppdrag har ökat de senaste åren (se figur 3) och 2009 beslutades det på politisk 
nivå att undersöka möjligheterna att låta hemsjukvårdens sjuksköterska stötta upp IVPA-verksamheten 
och erbjuda kommuninvånarna bättre vård i väntan på ambulansen tillsammans med 
räddningstjänsten. 

 

Figur 3. Antal sjukvårdsuppdrag och helikopterassistansuppdrag för Räddningstjänsten på Öckerö. 

4.3 Processen på verksamhetsnivå 

4.3.1 Steg 1. Svårigheter i förankringsarbetet  

När beslutet kom 2009, om att utreda möjligheten att låta kommunens sjuksköterska stötta upp IVPA-
verksamheten, tog verksamhetschefen upp IVPA-projektet på en arbetsplatsträff (APT) med 
sjuksköterskorna och presenterade tankarna som låg bakom projektet. Verksamhetschefen försökte 
förankra idén om IVPA men upplevde ett motstånd från dåvarande medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS) på enheten. Denne ifrågasatte varför hemsjukvården skulle ägna sig åt akut hälso-och sjukvård. 
Verksamhetschefen upplevde att det fanns en förståelse hos sjuksköterskegruppen, att projektet skulle 
kunna ge samhällsmedborgaren nytta. Trots detta fanns det även motargument; de tyckte sig inte ha 
rätt kompetens för uppdraget, de var rädda för att göra fel och förlora sin legitimation och de hade 
frågor om vem som skulle vara medicinskt ansvarig på olycksplatsen. I det här skedet ansåg 
verksamhetschefen att det inte gick att komma vidare i projektet. Det var svårt att forcera det och man 
ville inte ta någon strid med dåvarande MAS som hävdade att sjuksköterskorna inte skulle acceptera 
förändringen då de hade valt att arbeta med äldre människor och inte akut sjukvård. Projektet lades 
därmed på is och verksamhetschefen trodde inte att det skulle var möjligt att få igenom det över huvud 
taget.  
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4.3.2 Steg 2. Uppstartsfasen 

2011 anställde verksamhetschefen en ny enhetschef för äldreomsorgen med lång erfarenhet från 
ambulanssjukvården. När den nya chefen började fick denne uppdraget från verksamhetschefen att åter 
igen försöka starta projektet. Den nya chefen såg det som naturligt att försöka hitta formerna för ett 
samarbete mellan kommun och landsting, hemsjukvård och ambulanssjukvård. Den nya chefen hade 
arbetat som chef för ambulansverksamheten i samband med att IVPA startades på Öckerö och hade 
därmed varit delaktig redan 2002 när landstinget och kommunen diskuterade hemsjukvårdens 
sjuksköterskor som ett komplement till IVPA-verksamheten.  

Vid det tillfället hade de ingen MAS och anställde då en MAS som även denne hade bakgrund i 
ambulanssjukvården. Detta möjliggjorde kontaktvägar med SU då den nya MASen fortfarande 
arbetade deltid på ambulansen och därmed hade möjlighet att kunna få till samverkan med SU kring 
exempelvis utbildningar. 

Den nya enhetschefen och den nya MASen var två nyckelpersoner för att kunna få igång projektet.  

4.3.3 Steg 3. Förberedelsefasen 

På grund av motståndet i samband med förankringsarbetet 2009 ansågs att aktiviteten behövde 
förankras ytterligare i organisationen. Handlingsplan och rutin behövde skapas i samråd med SU. Då 
det rådde osäkerhet om sjuksköterskans kompetens i samband med akuta sjukvårdsåtgärder i hemmet 
eller på skadeplatsen behövde även kompetensfrågan utredas ytterligare. För att höja sjuksköterskans 
kompetens behövdes utbildningsinsatser i akutsjukvård. Även prioriteringsfrågan mellan 
målgrupperna behövde fastställas.  

På ett planeringsmöte med enhetschefen för äldreomsorgen, enhetschef, MAS och representanter för 
SU i september 2012, beslutades att ta fram en utbildningsplan med tillhörande checklista för 
introduktion. Här såg representanter från respektive verksamhet att det även behövdes en framtagning 
av arbetsrutin för sjuksköterskorna som beskriver när och hur de ska agera när det kommer ett IVPA 
larm. Även att en riskanalys behövdes göras och en referensgrupp av sjuksköterskor tas fram. 
Projektet planerades kunna starta januari 2013. Under oktober månad presenterades projektet för 
sköterskorna på en extrainsatt APT.  

Cheferna ansåg att det fanns en tanke om vad ambulanssjukvård är bland sjuksköterskegruppen, som 
de ansåg inte stämde med verkligheten. Därför blev steg 1 att låta sjuksköterskorna åka med 
ambulansen för att lära sig vad ambulansen gör och hur de arbetar. Under oktober 2012 planerades för 
medåkningspassen och sammanlagt skulle sjuksköterskorna åka med ambulansen 2-3 pass vardera. 
Syftet var att de skulle få en känsla för hur ambulansen arbetar samt att lära känna 
ambulanspersonalen. Det skulle även finnas möjlighet att åka med fler gånger om sjuksköterskorna 
ville det. Under oktober 2012 hölls även ett möte med räddningstjänsten som informerades om 
planerna med IVPA-projektet. Under den här tiden tog cheferna även fram ett samverkansavtal mellan 
kommunen och SU.  

Sedan ansåg cheferna att sjuksköterskorna behövde hjärt-och lungräddning (HLR) för barn och vuxen 
samt prehospital sjukvård anpassad till uppdraget; ”Vi hade ju arbetat i ambulansen och visste vad de 
behövde”. All utbildning skedde sedan under december 2012 och under januari 2013 där sköterskorna 
fick börja med ambulansmedåkning. Några av de intervjuade cheferna tror att bilden om vad 
ambulanssjukvård är ändrades och att det blev en resa för att förstå uppdraget. Däremot upplevde 
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cheferna att ambulansmedåkningen upplevdes både positiv och negativ, då det fanns de som hade otur 
och inte fick chans att se så mycket under sina medåkningspass.  

Steg 2 var att få utbildning i HLR samt genomgång av de läkemedel de skulle användas vid IVPA (se 
bilaga 4), av ambulansöverläkaren. Vid det här tillfället diskuterades även hur det var tänkt att fungera 
om sjuksköterskan stod hos en patient i sitt primäruppdrag och fick ett IVPA-uppdrag. Här klargjorde 
ambulansöverläkaren att primäruppdraget ska gå först och det bestämdes att sjuksköterskan själv 
skulle få avgöra om det fanns möjlighet att lämna patienten eller inte. Det skulle finnas möjlighet att 
avsluta primäruppdraget innan man åker på IVPA-uppdrag. (se bilaga 1 och 2) 

Efter att sjuksköterskorna hade fått åka med ambulansen och gå utbildningarna träffades personalen 
från räddningstjänsten med sjuksköterskorna i hemsjukvården där de hade en dialog med 
räddningstjänsten om hur de skulle åka till olycksplatsen och hur de skulle arbeta tillsammans. 
Sjuksköterskorna kände sig otrygga med att åka till olycksplatsen själva och det bestämdes då att 
sjuksköterskorna skulle ringa räddningstjänsten när de fick ett larm och bestämma en gemensam 
mötesplats där de kunde träffas för att gå fram till patienten gemensamt. (se bilaga 1)  

Några av cheferna säger att det från början fanns tankar om att sjuksköterskan skulle kunna åka själv 
till olycksplatsen för att spara tid och eventuellt hinna före räddningstjänsten. Men då sjuksköterskorna 
uttryckte en stark oro för detta beslutades att de enbart skulle åka med som en extra resurs till 
räddningstjänsten.  

Det framkommer från samtliga chefer att det fanns ett starkt motstånd redan från början från 
sjuksköterskegruppen och därmed diskuterades huruvida det vore lämpligt att selektera ut de 
sköterskor som faktiskt ville vara IVPA-sköterskor. Men det fanns en rädsla för att systemet skulle bli 
sårbart om enbart några av sjuksköterskorna valdes ut; dessutom fanns det en rädsla för att det inte 
skulle vara tillräckligt många som skulle acceptera om möjligheten att avböja fanns. Det bestämdes då 
att alla som tillhörde sjukskötersketeamet skulle åka för att alla skulle få vara delaktiga i projektet och 
förstå vilket uppdrag de hade fått. 

Det beslutades även att sköterskorna skulle larmas via räddningsbordet på larmcentralen så att de hade 
samma information som räddningstjänsten. De utrustades med sökare och mobiltelefoner för att kunna 
ta emot larmen och kommunicera med räddningstjänsten. RAKEL, som hade varit påtänkt från början, 
infördes inte. Här framkommer det från intervjuerna att det fanns en rädsla och ett motstånd bland 
sköterskorna mot att använda RAKEL som gjorde att beslut togs om att börja med enkel teknisk 
apparatur. Flera av cheferna ser dock RAKEL som ett viktigt verktyg som borde införas på sikt då det 
kan underlätta kommunikation och rutiner vid larmning. 

Larmrutinerna gicks igenom vid ett av utbildningstillfällena. Det bestämdes även att sjuksköterskorna, 
den dagen de är IVPA-sjuksköterska, skulle bära samma kläder som ambulanspersonalen för att 
signalera både för anställda och patienter att de hade IVPA- uppdraget och att de kanske behövde 
lämna sitt primäruppdrag för att åka på larm. Det beslutades även att sköterskorna skulle få tillgång till 
en IVPA-bil.  

Det gjordes sedan ett schema för IVPA-verksamheten och när den första planeringen skedde skulle 
varje sköterska vara IVPA-sköterska cirka 2-4 gånger per månad, beroende på vilken typ av tjänst 
respektive sköterska hade. Sköterskans dagliga rutiner ändrades inte utan det vardagliga arbetet skulle 
fortgå som vanligt. Det har dock funnits diskussioner om att man behöver planera dagen för den som 
är IVPA-sköterska så att denne inte får de tyngsta patienterna som tar längst tid. 
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Projektet tilldelades inte några extra resurser i form av mer personal eller pengar. Det beslutades även 
att sjuksköterskan till att börja med inte skulle få någon extra ersättning innan man visste hur IVPA-
uppdraget skulle påverka sjuksköterskans arbetsbelastning. Framtagning av ny arbetsrutin, utprovning 
och beställning av arbetskläder och beställning av sjukvårdsutrustning skedde våren 2013 (februari – 
maj).  

Inför uppstarten bestämdes det att sjuksköterskorna skulle börja med att vara IVPA dagtid (08.00-
16.00) på huvudöarna i kommunen som är sammanbundna med broar. Cheferna ansåg att det var 
viktigt att ta det i steg och att få en fungerande verksamhet under dagtid, då bland annat chefer och 
läkare finns tillgängliga, innan det infördes dygnet runt. Projektet var planerat att starta 1:a januari 
2013 men startdatumet flyttades fram till 1:a april 2013 och driftsattes först 20:e maj. I samband med 
uppstarten bytte enhetschefen arbete och en ny enhetschef tillsattes. Även MASen, som hade varit 
delaktig från början, slutade en månad efter att projektet hade startat. Enligt verksamhetschefen var 
detta två nyckelpersoner för att få igång projektet. I figur 4 presenteras de avgörande stegen i 
processen på verksamhetsnivå. 

När projektet var klart för start fanns en handlingsplan med de olika stegen i processen, rutin för IVPA 
(bilaga 1), läkemedelsdirektiv (bilaga 4), en lista över akutväskans innehåll (bilaga 3), en riskanalys 
(bilaga 2). Det fanns ett framtaget avtal mellan kommunen och SU, där kommunen skulle ta 
kostnaderna för personal och bil och SU kostnaderna för utrustning, kläder och utbildning, men detta 
var fortfarande inte påskrivet vid projektstart. Det fanns ingen projektplan, utbildnings- eller 
fortbildningsplan vid projektstart och inte heller några dokument som beskriver samverkansrutiner på 
ledningsnivå. 

  

 

 

 

Figur 4. Processen på verksamhetsnivå. 
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4.4 Erfarenheter från IVPA-projektet  

Under den utredda perioden (20:e maj-30: november) har det totalt varit 55 IVPA-uppdrag i 
kommunen, varav 37 har inkluderat helikopterassistans. (se tabell 1) Sjuksköterskans uppdrag är dock 
begränsat till att enbart inkludera de IVPA-uppdrag som sker på huvudöarna (Fotö, Hönö, Öckerö och 
Hälsö). På huvudöarna har det totalt varit 36 IVPA-uppdrag under den utredda perioden. Uppdraget är 
idag begränsat till dagtid (08.00-16.00) vilket reducerar antalet uppdrag de skulle ha kunnat åka på till 
17 stycken (data är inhämtad från räddningstjänstens insatsrapporter). Av dessa 17 larm har 15 stycken 
inkluderat helikopterassistans. Under perioden har sköterskorna åkt på tre larm totalt. De har i dessa 
tre fall anlänt sent till olycksplatsen, dvs. efter räddningstjänsten och ibland även efter ambulansen. 

patienten.  

 Dagtid 
0800-1600 

Kvällstid 
1600-2200 

Natt 
2200-0800 

Totalt 

IVPA-uppdrag  26 22 7 55 
IVPA med 
Helikopterassistans  

21 11 5 37 

IVPA-uppdrag på 
huvudöarna  

17 15 4 36 

IVPA med 
Helikopterassistans 
på huvudöarna  

15 7 3 25 

IVPA-uppdrag där 
sköterska deltagit  

3 - - 3 

 

I intervjuer med berörda chefer framkommer fem potentiella flaskhalsar som kan förklara varför 
sjuksköterskorna inte har åkt på de uppdrag de borde kunnat åka på: 

1. Motstånd i sjuksköterskegruppen. Flera av cheferna har uttryckt att anledningen till att 
sjuksköterskorna bara åkt på tre uppdrag kan bero på motståndet i sjuksköterskegruppen; den 
otrygghet samt ovilja som sjuksköterskorna har gett uttryck för. (Sjuksköterskornas 
upplevelser analyseras i kapitel 5.) 
 

2. Byte av chefer. Flera av cheferna tror att chefsbytena kan ha påverkat hur projektet har 
fortlöpt. Det framkommer bland annat att chefsbytena kan ha skapat osäkerhet kring 
larmrutiner.  
 

3. Snabb process och otydliga rutiner. Några av cheferna tror att projektet kan ha forcerats lite 
för snabbt och att alla dokument och rutiner som projektet krävde inte var nog tydligt 
formulerade när projektet drogs igång. Det finns även en känsla av att uppdraget inte var 
tillräckligt förankrat i sjusköterskegruppen. ”Det finns en känsla av att det forcerades för 
snabbt. Dåvarande chefer kom från verksamheter där saker händer fort, vilket inte alltid är 
fallet i hemsjukvården. Samtidigt kanske vi inte hade fått igång det, med tanke på motståndet 
som fanns, om vi inte hade drivit det hårt från början”.  
 
 
 

Tabell 1. IVPA-uppdrag samt IVPA-uppdrag med helikopterassistans 20 maj tom 30 november 
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På det första avstämningsmötet som hölls i oktober 2013 mellan berörda verksamheter 
framkom det bland annat att det finns en misstolkning av hur IVPA larmas ut och vad en 
sköterska ska åka på. Det framkom även att arbetsrutinen har moment som fördröjer 
sjuksköterskan från att åka direkt när larmen kommer.  
 
Några av cheferna tror inte att den låga andelen uppdrag sköterskorna åkt på beror på 
motståndet i gruppen, utan snarare tror de att det beror på bristande rutiner. 
 

4. Låg larmfrekvens. Det kommer idag inte så många larm vilket gör att sköterskorna inte får 
någon rutin på hur uppdragen skall utföras. Detta förmodas av berörda chefer skapa osäkerhet 
och oro samt leda till att det blir en otydlighet i ansvarsfördelningen mellan sjuksköterskan 
och räddningstjänsten på själva olycksplatsen. 
 

5. Brist på samverkan. Det har framkommit att några av cheferna anser att det finns brist på 
samverkan mellan räddningstjänst, hemsjukvården och SU på ledningsnivå. Det finns idag 
ingen tydlig plan för hur de olika verksamheterna ska samverka, varken på operativ nivå eller 
på ledningsnivå, och det finns inte några avsatta medel för att kunna skapa något gemensamt 
för IVPA-projektet, såsom exempelvis övningar med räddningstjänsten eller ambulansen. 
Det finns även en känsla av att räddningstjänsten idag tar ett steg tillbaka när sköterskan har 
anlänt till olycksplatsen och lämnar över ansvaret till sköterskan. Detta var inte tanken från 
början och flera chefer anser att förväntningarna på vad sköterskan kan och ska göra behöver 
förankras i respektive verksamhet. 

 

4.5 Projektets framtid 

På chefsnivå har det beslutats att projektet bör genomföras i olika steg. Steg 1 handlar om att 
sköterskorna ska bli bekväma och trygga med det nya uppdraget och därför åker de idag bara på IVPA 
under dagtid (08.00-16.00). Steg 2 är att utöka till klockan 22.00 och därefter att driva projektet årets 
alla dagar dygnet runt. Några chefer ser dock att det kan finnas problem med att driva projektet 
nattetid med endast en sköterska i tjänst. Det kan hända att fler resurser behöver sättas in om detta 
skulle bli aktuellt.  

Några chefer ser på projektet med tveksamhet idag och ifrågasätter om det här är rätt väg att gå om 
sköterskorna inte gör någon nytta och inte vill åka. Andra tror att det kommer att fungera på sikt om 
sköterskorna får rätt förutsättningar, i termer av tydliga rutiner och mer fortbildning. 

Samtliga chefer tror att det är viktigt att implementera RAKEL i uppdraget för att sköterskorna ska 
kunna kommunicera, ställa frågor och få information om uppdragen.  
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5 Sjuksköterskornas upplevelser av projektet 
 

I den här delen av rapporten beskrivs sjuksköterskornas upplevelse av förändringen av nya rutiner i 
samband med införandet av IVPA. Texten bygger på intervjuer med verksamma 
kommunsjuksköterskor. Inledningsvis beskrivs en essens som sedan följs av innebördselement med 
citat från intervjuerna för att tydliggöra variationerna i materialet.   

5.1 Resultat 

Införandet av IVPA och nya rutiner vid förändringen gör gränserna för kommunsjuksköterskornas 
arbetsuppgifter otydliga. De beskriver en rollförvirring och ger uttryck för att det inte funnits 
förutsättningar att utföra uppdraget till fullo. Svårigheterna med att sammanföra två kontext anses 
ligga i att ordinarie arbetssätt inte är förenligt med premisserna av att vara ”stand by”, släppa det man 
har för händer och åka på IVPA. Det blir svårt att utföra arbetet på ett för dem tillfredställande sätt. 
Samtidigt försöker de planera sin dag utefter att när som helst få ett IVPA larm. En inre emotionell 
stress upplevs av de etiska dilemman som uppstår i det dagliga arbetet. Känslor av att tvingas 
prioritera mellan ”sina” egna och IVPA patienter samt att svika en väntande patient leder till 
skuldkänslor. Förändringen innebär en ambivalens för sjuksköterskorna som å ena sidan är vana vid 
akuta situationer, de nya patientgrupperna och känner sig trygga i sin yrkesroll. Å andra sidan 
upplever de sig inte vara en akutmänniska och känner sig oroliga och rädda inför att hamna i 
situationer de inte kan hantera. Trots att adekvata förberedelser avdramatiserat uppdraget tänker de det 
värsta och skräms av tanken på att känna patienten. Sjuksköterskorna ger även uttryck för en känsla av 
att inte räcka till och en rädsla för att bli ifrågasatt vid IVPA uppdrag. Samtidigt känner de sig 
överflödiga och att inte vara till nytta då det ofta är en fördröjd utlarmning. Väl på plats känner de ett 
stöd i räddningstjänstens vana av situationen och att deras kunskap ses som ett komplement. De 
känner dock ingen grupptillhörighet och saknar möjlighet till samtal med inblandade aktörer efter 
händelsen. Förutom samtal och återkoppling beskriver sjuksköterskorna även ett behov av stöd 
grundat i ansvaret av att vara ensam om svåra beslut.  
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5.2  Innebördselement 

En negativ spiral vid implementering 

Förändringen av nya rutiner vid införandet av IVPA upplevs som en negativ spiral av händelser i 
samband med implementering av projektet. Trots att projektet framsköts under flera månader känner 
sjuksköterskorna att projektet forcerats fram då praktiska lösningar inte var klara vid uppstart. ”Det 
känns inte som att det blev implementerat så att säga. Vi har haft olika starttider. I januari skulle det 
starta, vi hade ju varken kläder, mobil eller bil. Sen skulle det startas i mars, sen skulle det startas i 
april, och ja du vet, det har inte känts som det varit allvar på något vis. Det har varit utsplittrat över 
tid så att säga.” En orsak som nämns varit ogynnsamt är att projektledande personer bytt jobb under 
projektets uppstart. ”Det kändes som att de kom, drog igång projektet och sen slutade innan det hade 
kommit igång riktigt. Jag tror det finns en stor besvikelse i det.” Det saknas förutsättningar att bedriva 
IVPA då arbetsbelastningen inom hemsjukvården för närvarande är hög och det inte tillkommit några 
extra personalresurser. ”Vi är en jätteslimmad organisation. Det finns inget utrymme för oss att åka på 
IVPA för det finns ingen som jag kan ringa om jag måste åka och säga till att den då täcker upp för 
mina patienter.” Konsekvenserna av att åka på IVPA larm blir att sjuksköterskorna känner en stress 
inför att inte hinna med planerade arbetsuppgifter. ”Jag hoppas ju verkligen varje dag när man 
kommer till jobbet att det inte ska komma något larm för man har ju inget utrymme i schemat för det. 
Man har ju sina möten, man går på sina hembesök och sen har man sina palliativa, så min dag är ju 
full ändå.” Uppgiften utförs trots bristande förutsättningar tack vare en hög arbetsmoral inom 
gruppen. ”Ett typiskt kvinnligt, eller morsa-syndromet att alla andra jobbar häcken av sig så det blir 
gjort ändå.” Även de ekonomiska förutsättningarna upplevs vara bristande, framförallt då funktionen 
som IVPA sjuksköterska gör att de ska vara verksamma under arbetspassets alla timmar utan 
möjlighet till paus. ”Det som jag fortfarande är mycket upprörd över är att vi ska åsidosätta vårt 
arbete och det att vi inte har fått någonting för detta och sen att vi inte får några raster. Vi ska ju vara 
IVPA hela tiden.” Det talas även om ojämlikheten i att räddningstjänsten får ersättning vid IVPA larm 
och att inte sjuksköterskorna får det.  

En del i den negativa spiral av händelser kan även ses då sjuksköterskorna upplever sig dåligt 
informerade om att projektet var på gång att implementeras i deras verksamhet. ”Det hängde ju bara 
lappar på vår anslagstavla om att vi skulle gå bredvid ambulansen. Men vi fick ju ingen information 
på APT eller så utan det var bara detta att vi skulle gå bredvid då, men sen frågade vi varför vi skulle 
gå bredvid ambulansen och då vi fick vi reda på att vi skulle börja jobba som IVPA-sköterskor.” 
Bristande delaktighet under implementeringen gör att sjuksköterskorna upplever att IVPA är en 
påtvingad arbetsuppgift. ”Det är ingenting som jag vill eller som jag har valt att göra.” som hos vissa 
är så stark att de funderar på att byta jobb. ”Jag vill inte fortsätta med detta projektet. Jag kan till och 
med tänka mig att säga upp mig//Jag har redan börjat titta på andra arbeten.”  Sjuksköterskorna 
upplever att den otydliga förhandsinformationen har lett till schismer mellan sjuksköterskorna och 
arbetsledningen. ”Det gick åt jättemycket energi i början i hela gruppen. Vi diskuterade och var 
upprörda, det var jättejobbigt, för att vi hade fått för lite information.” När de efterfrågar en tydlighet 
i utformningen utav projektets förutsättningar upplever sjuksköterskorna en irritation hos 
arbetsledningen. ”Det var så mycket som inte var genomtänkt. De tyckte ju att vi var jobbiga bara då 
för att vi ville veta exakt hur vi skulle agera i olika situationer som om vi skulle vara med om en stor 
olycka och vem skulle vi vända oss till för debriefing.” Den otydliga informationen gav också upphov 
till en misstänksamhet gentemot arbetsledningens intuitioner med projektet. ”Jag tänkte att jaha nu 
har de planer på att flytta ambulansen från Öckerö in till Torslanda och då kommer de använda oss 
som en resurs.” Vidare har även gruppsammanhållningen påverkats då vissa sjuksköterskor är positiva 
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och andra negativt inställda trots att de annars upplever sig vara en homogen grupp. ”Det blir ju oro i 
kroppen och det blir mycket småkonflikter i gruppen på grund av detta.” Åsikterna om projektet tycks 
påverkas av den otydliga informationen. ”Jag tyckte först det var lite spännande, men sedan tyckte jag 
det var dåligt att det inte var någon information.” Det finns också sjuksköterskor som framhåller att 
IVPA är en spännande utmaning, även om denna åsikt inte delas av så många andra i gruppen. 
Sjuksköterskornas negativa inställning kan i viss mån påverka omgivningen ”Jag tror inte det är så 
många som tycker det är okej alltså men jag är ju negativ när jag pratar med folk om det.” men 
generellt anses Öckerös invånare vara positiva till att de åker på IVPA. ”För det är klart pratar du 
med Öckerös invånare så tycker de ju att det är jättebra att det kommer en sköterska tillsammans med 
räddningstjänsten.”  

 

En osäkerhet gällande larmrutiner och larmfrekvens  

Sjuksköterskorna upplever att införandet av IVPA har inneburit otydliga larmrutiner som leder till en 
osäkerhet i huruvida larmet gäller dem eller inte. Detta kan bero på att larminformationen som står på 
sökaren inte överensstämmer med de förutbestämda utlarmningar som sjuksköterskan ska åka på. 
”Men sen när larmet kommer ser det ju inte riktigt så ut. Det är väldigt svårt att avgöra om vi skall 
åka utifrån de kriterierna.” En annan sjuksköterska säger. ”Det hade varit lättare om man visste exakt 
vilka larm man skulle åka på.”  Den otydliga informationen vid utlarmning skapar en förvirring som 
kan leda till att larmen missas. ”Då blir det först IVPA, då tänkte jag "nu åker jag", sedan slog det 
över till helikopterassistans, då tänkte jag "nu ska jag väl inte åka?". Men i efterhand har jag förstått 
att vi ska åka på det, för de är ju högprioriterade, och det kan ju ta ett tag innan helikoptern kommer.” 
Osäkerheten gör emellertid att sjuksköterskan ofta tar det säkra före det osäkra och ringer upp och 
rådfrågar räddningstjänsten. ”Men är jag osäker då ringer jag ju och frågar och då säger de om jag 
ska komma eller inte komma.” Även räddningstjänsten kan vara osäker på varför sjuksköterskan 
ringer. ”Ja alltså lite att ”ringer du eller ... varför gör du det?” Inte varit otrevliga på något sätt men 
de har inte förstått varför jag ringer.”  

Oavsett upplever sjuksköterskorna att de får larmen för sent då de ofta kommer till plats efter att 
ambulans eller ambulanshelikopterpersonal anlänt. ”Om det är så att man skulle kunna göra någon 
nytta, så är det ju för sent.” En annan sjuksköterska säger; ”Jag vet inte om vi får larmen senare än de 
andra eftersom de redan var på väg när larmet gick hos oss.” Detta inger en osäkerhet avseende såväl 
nyttan med projektet som med deras egen insats som sjuksköterskor då de känner sig överflödiga. ”Jag 
såg att de höll på med injektioner och så, men jag stod kvar, jag ville inte, jag kände att jag inte kunde 
tillföra något.” Sjuksköterskorna upplever också att den låga larmfrekvensen leder till osäkerhet då de 
inte får någon erfarenhet av IVPA. ”Eftersom jag inte åker på det så ofta så blir det ju att man 
förstorar upp det hela.” De otydliga larmrutinerna kan också ge en osäkerhet i form av en sänkt 
beredskap. ”För mig är det inte klart. Jag brukar tänka det att när jag går runt med den då (sökaren) 
att vad ska jag göra om det börjar tuta här.”  En annan sjuksköterska säger; ”Men nu har det ju blivit 
så att jag tänker att det blir nog inget larm idag heller så nu tar jag inte ens på mig kläderna.” 
 
 
Att sammanföra två lika men ändå olika kontext 

Förändringen av nya rutiner vid införandet av IVPA upplevs av sjuksköterskorna ge en ambivalens i 
att sammanföra hemsjukvård och akutsjukvård. Å ena sidan beskriver sjuksköterskorna att de har valt 
att arbeta med hemsjukvård för att de inte är intresserade av att bedriva akutsjukvård och att de inte 
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ägnar sig åt akutsjukvård i sitt dagliga arbete. ”Det är ju inte akutvård så, här följer vi istället folk den 
sista tiden. Så att det står ju lite på tvärkurserna, det vi jobbar med.” Å andra sidan känner de sig 
trygga i sin yrkesroll och har en vana vid att hantera akuta situationer. ”Vi åker ju mycket på akuta 
grejer även i hemtjänsten så det går ju inte en enda kväll där utan att det blir en akut grej.” 
Sjuksköterskorna sammanför kontexten då de lägger upp dagens arbete som om det skulle komma ett 
IVPA larm. ”Man kanske inte gör alla arbetsuppgifter//Till exempel, vi har en supra-pubis kateter som 
vi byter, det gör man inte den dagen. Andra arbetsuppgifter gör jag.” Vid de tillfällen de åkt på IVPA 
har det tett sig självklart hur de ska lösa situationen. ”Jag bara stämde överens med undersköterskan 
att jag åkte, och att hon klarade sig, så det var okej.” Liknande kan ses vid de tillfällen de varit 
upptagna med hemsjukvårdspatient då de istället prioriterat dem framför IVPA.” Det var ju den 
gången då när jag hade ett samtal med anhöriga och jag inte kunde gå men det är ju sagt så att vi ska 
prioritera det som är viktigast larmet eller vår patient.” Hemsjukvårdens förutsättningar upplevs 
emellertid inte vara kompatibla med att snabbt lämna en patient för att åka iväg på annat uppdrag. 
”Omläggning av ett sår är ju självklart mindre prioriterbart än en medvetslös men står du och har 
tagit bort ett förband och det är både fistlar och annat så kan det ju komma in vad som helst där och 
det kanske inte låter så allvarligt i andras öron men det kan ju faktiskt bli det då ju.” Sjuksköterskorna 
upplever projektledande personer med ambulanserfarenhet bagatelliserar svårigheten i att bedriva 
IVPA. ”De nedvärderar ju sin egen kompetens på något sätt när vi ska göra samma som dem när vi 
knappt har någon utbildning. Jag tycker ju till exempel inte att vem som helst kan göra mitt jobb. Jag 
kan ju inte be personalen på ICA att vara mina assistenter.”  
Svårigheten att sammanföra de olika kontexten poängteras då sjuksköterskorna upplever en motstridig 
yrkesroll när de har ambulanssjukvårdens kläder i mötet med hemsjukvårdspatienterna den dagen de 
har IVPA. Sjuksköterskorna känner en olustkänsla av att vara grönklädda i en kontext som eftersträvar 
hemlik miljö. De upplever att de gröna kläderna signalerar att de inte har tid för patienten. ”Jag vill att 
de ska känna att jag finns där för dem så att jag inte kommer in med gröna kläder för då blir det ju 
som att ”Agda jag kommer här nu men mitt uppdrag är egentligen nått annat.” Även övrig personal 
påpekar olämpligheten med de gröna kläderna. Sjuksköterskorna upplever också att de gröna kläderna 
leder till en felaktig bild av deras funktion då allt för höga krav och förväntningar ställs på dem ute på 
IVPA larm. ”Det blir som att man var en ambulans som kom när man kommer i de kläderna. Då 
upplevs det av folk runtomkring som att ambulansen är här. Det kändes inte rätt. Det stämde inte i 
situationen.” De förordar emellertid vikten av att vara utmärkt som IVPA sjuksköterska på plats men 
då i samma klädsel som räddningstjänsten. De upplever att det inte skulle ställa lika höga krav på dem 
och att de skulle få en känsla av att vara en i teamet då de arbetar på platsen. Erfarenhet av att åka på 
larm ändrar uppfattningen om att sammanföra kontexten. ”Från början var jag ganska positiv till 
detta, sedan har jag blivit lite mer negativ, men nu är jag lite positiv igen Det känns som att man 
kanske kan göra skillnad ändå//eftersom jag kände mig trygg i den rollen, att det var en av våra 
patienter.” 

 

En inre emotionell stress 

Förändringen av nya rutiner vid införandet av IVPA gör att sjuksköterskorna känner en inre stress då 
de inte vet om de ska få ett IVPA larm eller inte när de är hos sina patienter och då känner att 
patientmötet kan bli lidande. ”Samtidigt stör det ju jättemycket, om man skulle sitta här med anhöriga, 
direkt när den piper så stör man ju hela mötet, mötet kommer av sig, för jag ska kolla vad det är, 
stänga av, sedan ringa till räddningstjänsten, och då är hela mötet redan förstört.”  Sjuksköterskorna 
upplever också en ängslan inför vad de förväntas utföra på IVPA uppdragen och en känsla av att inte 
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räcka till. Utbildningen som gavs innan projektet startade var intressant och lärorik men upplevdes inte 
vara anpassad till uppdraget. ”Då var det väldigt omfattande vad vi skulle göra. Det var allt som 
ambulansen skulle göra kändes det som.” En annan sjuksköterska beskriver; ”Det var kantareller på 
barn och det var en massa avancerat och man blev ju bara räddare och räddare och räddare för varje 
utbildning man var på för vad man skulle behöva göra sen ute på larm.” Skräckscenario om vad de 
skulle kunna mötas av under IVPA uppdragen målas upp, och allt som oftast bestod dessa farhågor av 
att komma först till plats där ett barn förolyckats. Oron vid dessa typer av larm ansågs bero på att de 
saknade utbildning och vana av att ta hand om barn. En enskild händelse påverkar uppkomsten av 
dessa skräckscenarier. ”Jag tror att det är många som tänker på den här lilla bebisen som dog och att 
det kunde gått annorlunda om det hade varit någon på plats. Det blir så tydligt hur skört det är när 
man bor så här på en ö med färja.” Den bristfälliga informationen tillsammans med en utbildning på 
en alltför avancerad nivå leder till att sjuksköterskorna får en felaktig bild av vad som förväntas av 
dem. ”Vi visste ju ingenting om vilka larm vi skulle få och jag kände att jag vet ingenting om 
katastrofsjukvård.”  Att bo på ön och känna patienterna är också till viss del stressande. I en mening är 
det positivt om de känner patienten inom hemtjänsten och redan innan har en klar bild över dennes 
sjukdomsbild. Men det kan också vara negativt då höga krav ställs på dem att rädda livet på svårt 
sjuka eller skadade patienter de känner privat. 

Då viljan av att hjälpa strider mot upplevelsen av att inte klara av att utföra uppdraget blir den inre 
emotionella stressen påtaglig. ”Samtidigt säger kroppen: Åk inte! Bara ring och säg att du inte 
kommer. Stanna här. Gör inte detta. Andningsstopp, du vill inte se det. Usch vad hemskt. Tänk om det 
är någon du känner? Allt det här. Samtidigt som jag vett att det bara är ett påslag. Jag måste dit och 
hjälpa och rädda. Det är en sån stor konflikt i en så det känns som om två står och drar isär. Jag bara 
kör och jag tänker ju inte på vad jag möter i trafiken eller någonting för det är bara den kampen. Jag 
bara tänker du skall dit, nu kör du bara och jag ser helikoptern som håller på att landa // Nej jag 
stannar bara här. Helikoptern är ju redan här du behöver inte åka dit. De gör det bättre än du. Och så 
får jag bara tänka: Nu skall du dit, du bara kör dit.” En inre emotionell stress beskrivs också av 
rädslan för att göra fel och bli ifrågasatt om de skulle felbehandla en patient. Rädslan hänvisas även till 
utsattheten i ansvaret av att vara själv om att fatta svåra beslut trots att räddningstjänsten är med dem. 
”Man kommer ensam alltså jag har ju räddningstjänsten med mig men jag har ju ingen kollega så 
man är ju ensam om alla (medicinska) beslut.”  De upplevde även en rädsla över att inte få något 
organisatoriskt stöd om de skulle prioritera sin egen hemsjukvårdspatient framför ett IVPA uppdrag. 
”Om det skulle hända en olycka och jag inte var på plats…varför gjorde du så?... varför fattade du 
det beslutet och varför gjorde du inte så?” Att tvingas prioritera mellan hemsjukvården och IVPA 
ställer dem inför etiska dilemman och upplevs vara en stor påfrestning då känslan av att ha gjort fel val 
kommer efter att ha prioriterat bort ett IVPA larm. ”Det hade varit väldigt jobbigt om man hade fått 
reda på att det var hjärtstopp eller andningsstopp. Då hade det känts väldigt svårt att bedöma att 
detta var viktigare än att rädda liv.” Att å andra sidan lämna en väntande hemsjukvårdspatient ger 
sjuksköterskan skuldkänslor och en känsla av att svika sin patient. ”Man prioriterar ju då mellan ett 
hjärtstopp och de här gamla tanterna och ska vi då prioritera mellan dem. Men då kan det ju vara så 
att okej den med hjärtstop kanske dör okej det kanske inte de här fyra damerna gör men de ligger ju 
och väntar på oss”. 
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Behov av stöd före, under och efter ett IVPA uppdrag 

Förändringen av nya rutiner vid införandet av IVPA gör att sjuksköterskan beskriver ett behov av stöd, 
såväl före som under och efter ett IVPA uppdrag. En förutsättning för att bedriva IVPA inom 
hemsjukvården uppges vara att mer personalresurser tillförs och att IVPA sjuksköterskan inte ska ha 
inbokade hembesök utan istället ha administrativa uppgifter dessa dagar. För att undvika de etiska 
dilemman som uppkommer när sjuksköterskan behöver prioritera mellan larmen efterfrågas att IVPA 
sjuksköterskan är fråntagen hembesöken den dagen. Vikten av att ha möjlighet att någon annan tar 
över ansvaret vid särskilda händelser poängteras. Överlag anses att IVPA ska utföras av dem i gruppen 
som är intresserade av att utföra uppdraget och att dessa bör ges adekvata förutsättningar. ”Jag tror att 
det kanske hade varit bra om man hade selekterat ut några som ville göra detta//Haft ett bra schema 
eller mönster hur man skulle jobba den dagen.”  Sjuksköterskorna anser att IVPA i stället för att ligga 
på dem borde ingå i primärsjukvårdens uppgift då de i större utsträckning är vana vid akuta situationer 
samt att där finns tillgång till högre medicinsk kompetens i form av läkare. För att undvika onödig oro 
påtalas vikten av att all utbildning och information om projektet är tydlig redan från start. ”Det var ju 
fel information från början. Om läkaren hade kommit och informerat oss från början så känner jag att 
jag hade kunnat ta till mig utbildningen på ett annat sätt. Istället för att bli rädd för alla MC-olyckor 
och så som vi övade och det var hjälmar av och på. Jag kände att jag kunde inte fokusera när det var 
så mycket.” Sjuksköterskorna upplever att hospiteringen på ambulansen avdramatiserade oron för 
vilka typer av situationer de tror sig ska möta. ”När jag var ute med ambulansen den dagen så blev det 
väldigt avdramatiserat för mig själv då. Men då var det ju sådana larm som jag har varit med om 
många gånger här ute.”  Dock framkom att en sjuksköterska trots positiv syn på vad hon lärt sig 
under hospiteringen ändå inte känt sig redo för uppgiften. För att känna sig trygg i IVPA rollen påtalar 
sjuksköterskan vikten av att få beslutstöd av läkare. ”Han var också jätte pedagogisk och sa att ” jag 
svarar hela tiden på det här numret och svarar inte jag så svarar någon annan.” För att mildra 
upplevelsen av skrämmande uppdrag efterfrågar sjuksköterskorna repetitionsutbildningarna av de 
utbildningar de erhöll innan projektet start samt en kontinuitet i dessa. ”Man har ju glömt allting nu 
och vi skulle ju behöva fortbildning så att man håller sig á jour// man skulle ju vilja ha mer utbildning 
kontinuerligt.” 

Sjuksköterskor som ännu inte varit på IVPA larm har farhågor om att samarbetet inte kommer att 
fungera och efterfrågar teamträning med räddningstjänsten. ”Man var rädd att det inte skulle vara 
något team ute på plats, att de skulle säga "nu får du fixa det, du som kan", men egentligen är det i 
själva verket de som kan.” Stöd under händelsen ges från räddningstjänsten vars rutin på att åka på 
IVPA uppdrag upplevs som positivt av sjuksköterskorna Sjuksköterskorna upplever även att deras 
kunskap kompletterar räddningstjänstens. ”Nu efteråt när jag tänker på det bromsade jag i alla fall 
vissa grejer De kände sig kanske inte alls tryggare. Men jag kände att jag hade i alla fall koll på 
cirkulationen och det, så att de inte startade upp någonting som var onödigt//Sen är de så vana vid de 
här akutsituationerna.” De ser sin kompetens som viktig i teamet då de både kan tillföra sina 
medicinska kunskaper som sjuksköterska men även som ett stöd till patienter och anhöriga i väntan på 
ambulans. De saknar dock respons från ambulanspersonalen vid de tillfällen de utfört IVPA. ”Sen kom 
ambulansen och hämtade honom. De var inte ett dugg intresserade av våra rapporter när vi berättade 
vad som hade hänt utan gensvar. De bara packade in honom och åkte iväg // jag blev jättebesviken.” 
Sjuksköterskan använder sig av kollegialt stöd då de diskuterar igenom händelsen med sina kollegor 
från hemsjukvården men efterfrågar även möjligheten att prata igenom händelsen med personer som 
varit med om samma situation. ”Jag hade gärna velat vara med och hört vad som sades, vad får man 
till del, hur reagerar de andra? Det är ju de vi ska jobba ihop med då, räddningstjänsten. Hur 
upplever de att åka på en sådan här sak?”   
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6 Nyttan med sambruk 
 

I det här kapitlet diskuterar vi de effekter som går att se från sambruksprojektet under den utredda 
perioden. Här diskuteras samhällsnyttan från projektet och vad som krävs för att projektet ska uppnå 
maximal nyttoeffekt. Datamaterialet till det här kapitlet bygger på intervjumaterial, på 
räddningstjänstens insatsrapporter och data från larmcentralen. 

6.1 Vad är egentligen nyttan med sambruk? 

För att kunna värdera nyttan från IVPA-projektet behöver vi först definiera vad nyttan består i. Figur 5 
visar en notis i tidningen Lokalbladet (Lokalbladet 2013). Detta är ett tydligt exempel på den 
nyttoeffekt som man vill uppnå med projektet. Här tackar två samhällsmedborgare för den hjälp de 
fick av hemsjukvårdens sjuksköterska, räddningstjänsten, ambulansen samt helikoptern i samband 
med en allvarlig händelse. Detta definierar på ett sätt det man vill uppnå med projektet, dvs. att bistå 
invånarna med ytterligare kompetent vård i samband med prio1 larm. Däremot är alla åtgärder och 
projekt förknippade med kostnader, vilka tas från medel som annars hade kunnat användas i någon 
annan verksamhet som också ger samhällsinvånarna nytta. Därför är det viktigt att nyttan kvantifieras 
och värderas och att den ställs mot kostnaden för att initiera och driva projektet. 

 

 

 

6.2 Sjuksköterskornas bidrag vid IVPA-uppdrag 

En förutsättning för att projektet ska vara lönsamt är att sjuksköterskorna kan utföra något som 
räddningstjänsten inte kan göra och att det har en betydande effekt för patientens överlevnad eller 
trygghet. Sjuksköterskan får exempelvis, till skillnad från räddningstjänsten, ge läkemedel mot svåra 
smärtor, pågående kramper, oro eller ångest, svåra allergiska reaktioner eller glukos till diabetiker. 
Detta ses som en vinst med projektet av flera av cheferna. (se bilaga 4) Däremot framkommer det i 
intervjuerna att i de flesta ambulansfall så ges inga läkemedel ”Och i de flesta fallen använder vi inte 
några läkemedel. Däremot tror jag att den här sköterskan är proffs på att bemöta patienter som är 
sjuka och vet hur man skall bemöta patienten på ett annat sätt än vad brandmännen gör. Så där tror 
jag att vi har en jättebra vinst”.  

Om det är bemötandet som ska värderas så uppstår det idag svårigheter då det inte finns några studier 
gjorda på hur människor värderar att möta någon med hög kompetens (ex. vis sjuksköterska) vid ett 

Figur 5. Notis i Lokalbladet 2013 
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akut vårdbehov kontra hur man värderar att möta någon med lägre kompetens (ex. vis 
räddningstjänst). De studier som finns poängterar istället vikten av den mänskliga närvaron oberoende 
utbildningsnivå (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2008; Lingsarve, 2008) 

Enligt räddningstjänsten är den största vinsten att sjuksköterskorna är bättre på att ställa diagnoser och 
att de kan ge läkemedel om det är aktuellt. Dessutom anser räddningstjänsten att det är svårt att veta 
hur man ska hantera barn om de till exempel har andningssvårigheter. Vid dessa tillfällen skulle de 
kunna larma och få stöd av sjuksköterska från hemsjukvården. En uppskattning är att de vid 10-tal 
tillfällen per år skulle vara behov av sjuksköterska vid dessa larm. I övrigt anser räddningschefen att 
de, med den erfarenhet de har samlat på sig, klarar de flesta IVPA-uppdrag idag utan några större 
svårigheter.  

För att kunna göra en bättre bedömning av sjuksköterskornas potential att bistå räddningstjänsten vid 
IVPA-uppdrag hade det varit intressant att utreda vilka sjukdomstillstånd/olyckor som faktiskt kräver 
sjuksköterskekompetens och hur många sådana IVPA-larm som sker varje år. Detta har inte gjorts 
inom ramen för det här uppdraget då detta kräver att någon med hög medicinsk kompetens kan gå in i 
respektive fall och avgöra när den medicinska kompetensen är nödvändig och hur den kan påverka 
patientens överlevnad och trygghet. 

6.3 Sjuksköterskans möjligheter att nå den sjuke/sk adade snabbt 

Om vi antar att sjuksköterskekompetens ger ett mervärde till räddningstjänstens kompetens vid vissa 
typer av sjukdomstillstånd eller olyckor, trots att det idag inte går att fastställa exakt för vilka olyckor 
detta gäller, krävs det, för att projektet ska ge maximal nyttoeffekt, att sjuksköterskorna har möjlighet 
att anlända till olycksplatsen innan ambulansen anländer. 

Idag får de larmet samtidigt som räddningstjänsten och direktivet är att de tillsammans med 
räddningstjänsten ska gå fram till patient och påbörja patientarbetet (se bilaga 1). När vi har tittat på de 
insatsrapporter som är kopplade till IVPA-uppdrag på huvudöarna under dagtid har 17 uppdrag 
identifierats. Av dessa 17 uppdrag har räddningstjänsten anlänt till den sjuke eller till olycksplatsen 
före ambulansen i 10 fall. Den genomsnittliga tidsvinsten i dessa 17 uppdrag, enligt insatsrapporterna, 
är 5 minuter och 46 sekunder. Räddningstjänsten har totalt under den här perioden anlänt före 
ambulansen i cirka 30 av totalt 55 IVPA-uppdrag. I de fall där tiderna är specificerade är den 
genomsnittliga tidsvinsten för räddningstjänsten (totalt i kommunen) 6 minuter och 33 sekunder. (Se 
tabell 2) Detta innebär att det idag finns tidsvinster från IVPA där sköterskan skulle kunna bidra med 
medicinsk kompetens.  

 

  
Antal IVPA-uppdrag mån-fre, 0800-1600 17 
Antal fall där räddningstjänsten anländer före 
ambulansen 

10 

Genomsnittlig tidsvinst av IVPA 5 min 46 s. 
Antal IVPA-uppdrag totalt 55 
Antal fall där räddningstjänsten anländer före 
ambulansen 

30 

Genomsnittlig tidsvinst 6 min 33 s. 
 

Tabell 2. Genomsnittlig tidsvinst på IVPA-uppdragen 20:e maj tom. november 
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Det finns några extremfall (cirka fem stycken) där det har dröjt cirka 20 minuter innan ambulansen har 
kommit till platsen och där räddningstjänsten har agerat själva utan medicinsk kompetens. I en tidigare 
studie där kommunala jourresurser (väktare i Weinholt och Andersson Granberg 2012) biträder 
räddningtjänsten är antalet fall där positiva nyttoeffekter kan påvisas relativt få. Däremot är nyttan i de 
fall de har möjlighet att bidra i regel hög. Likaså skulle det kunna vara här; det är troligt att det kan 
komma larm där sjuksköterskans kompetens vid en snabb insats kan var avgörande för utfallet.  

Sköterskorna har dock påtalat att de ofta upplever att de kommer sist till olycksplatsen och de ibland 
hör helikoptern i luften när de får larmet. Att sköterskorna anländer sist beror troligtvis på den rutin 
som införts, att sjuksköterskan ska stämma av lämplig mötesplats med räddningstjänsten innan den 
beger sig till olycksplatsen. (se bilaga 1) Här upplevs en fördröjning som gör att sköterskan inte 
kommer ut till olycksplatsen förrän det är för sent och alla redan är på plats, vilket minskar den 
potentiella nyttan. Här har vi även identifierat en tidsfördröjning i larmrutinen, som även denna kan 
förklara varför sjuksköterskan ibland hör ambulanshelikoptern samtidigt som hen får larmet.  

Ett sjukvårdlarm som inkommer via 112, klassificeras och prioriteras idag av en operatör på 
larmcentralen. När akut vårdbehov har konstaterats kopplas vanligen en ambulansdirigent in på 
medhörning, som påbörjar processen att välja vilken eller vilka ambulansenheter som ska skickas till 
ärendet. Även om avtal om IVPA finns, larmas typiskt en vårdresurs ut först, varefter ärendet skickas 
vidare till en räddningstjänstdirigent som larmar räddningstjänsten – och därmed sjuksköterskorna. 
Data från larmcentralen visar att handläggningstiden för att larma ambulansen i genomsnitt ligger på 2 
min och 5 sekunder medan det i genomsnitt tar 4 minuter och 35 sekunder innan räddningstjänsten och 
därmed sjuksköterskorna larmas. (tider för 30 IVPA-uppdrag under den utredda perioden har jämförts) 
I genomsnitt tar det alltså 2 minuter och 30 sekunder innan räddningstjänsten blir larmade efter att 
ambulansen har fått larmet. Här finns en fördröjning som minskar chansen för räddningstjänsten och 
sjuksköterskorna att kunna nå fram till patienten tidigt och kunna göra en insats.  

Orsaken till fördröjningen har inte analyserats djupare idag. Men mycket tyder på att sköterskan, och 
räddningstjänsten, skulle kunna nå de sjuke/olycksdrabbade snabbare om det skulle vara möjligt att 
larma ut dem tidigare från larmcentralen. Ett alternativ, för att få maximal nyttoeffekt från sköterskan, 
skulle kunna vara att låta larma sköterskorna via ambulansbordet. Detta kräver dock att sköterskan är 
villig att åka själv till olycksplatsen och att hen känner sig trygg med det. 

Ytterligare en åtgärd som skulle kunna öka nyttan är att låta sköterskan åka på larm även kvällar och 
nätter. Skulle sköterskorna åka på IVPA-uppdrag även kvällstid (16.00–22.00) skulle nästan 90 % av 
IVPA-larmen på huvudöarna täckas in. Med den rutin som finns idag ingår enbart cirka 50 % av 
larmen på huvudöarna i sköterskornas IVPA-uppdrag. (se tabell 1, kap. 3) Här är det dock viktigt att se 
över vilka risker ytterligare larmjour skulle innebära för primäruppdraget. Som tidigare nämnts 
upplever sköterskorna idag att de inte har tillräckligt med tid för IVPA-uppdraget och en utökning av 
uppdraget skulle då förmodligen kräva mer resurser. 

6.4 Sjuksköterskornas effekter på överlevnadsgrad o ch trygghet 

För att kunna beräkna nyttan från att sjuksköterskan bistår räddningstjänsten vid IVPA är det viktigt 
att titta på vad sjuksköterskans insats faktiskt gör för den enskilde patienten, i termer av ökad trygghet 
och ökad överlevnadsgrad.  

När Sund (2010) utredde snabbare insatser vid hjärtstopp värderades nyttorna i överlevnad. Idag 
använder exempelvis Trafikverket värdet av ett statistiskt liv (VSL) för att uppskatta de 
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samhällsekonomiska kostnaderna för dödsfall i trafiken. Idag är VSL värderat till cirka 23,7 miljoner 
kronor. Om sköterskan skulle bidra till att rädda ett liv skulle således nyttan från det vara 23,7 
miljoner kronor (Trafikverket 2012). Däremot finns det studier som indikerar att VSL ligger betydligt 
högre för andra typer av olyckor eller sjukdomsfall (se bland annat Hultkrantz 2010), men mer 
forskning om VSL behövs för att fastställa huruvida detta stämmer.  

I Jaldell (2004) värderas tiden från snabbare insatser för räddningstjänsten vid sjukvårdsrelaterade 
uppdrag till 114 000 kr per minut (uttryckta i 2011 års priser). Om sköterskan var snabbare på plats 
skulle även dessa värderingsstudier kunna användas.  

Inom hälsosektorn används ofta kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) för att värdera de åtgärder som 
sätts in (se exempelvis Bernfort 2009). Måttet är konstruerat så att ett levnadsår multipliceras med en 
livskvalitetsvikt mellan noll och ett, där noll motsvarar död och ett motsvarar full hälsa. Om en person 
t.ex. lever fem år med full hälsa motsvarar det fem QALYs. På detta sätt fångas både livskvaliet och 
livslängd i ett generellt mått. Detta ger en en kostnadseffektkvot som uttrycker kostnad per QALY 
vilket kan tolkas som det pris till vilket samhället köper ett levnadsår som fullt frisk till en av sina 
medborgare. 

Men för att värderingar (med VSL, tidsfaktorns betydelse eller QALYs) ska vara möjligt är det viktigt 
att ha möjlighet att följa upp de patienter där sjuksköterskan har deltagit vid en insats. Detta innebär att 
det sjuksköterskornas (och räddningstjänstens) dokumentation av insatserna är central. De behöver 
dokumentera insatstider, vem som gör vad vid en insats och sedan behöver de olika åtgärdernas 
effekter utvärderas för att avgöra vad de specifika åtgärderna fick för påverkan på patienten.  

6.5 Sammanfattning av projektets nyttor 

Sköterskans IVPA-uppdrags effekter på samhällsnyttan går idag inte att fastställa. Troligtvis finns det 
möjligheter för sköterskan att kunna bidra till överlevnad och trygghet förutsatt att de blir trygga i 
uppdraget och att rutiner ändras så att de tidigt kan nå den sjuke eller olycksdrabbade. Studier visar 
även att få insatser krävs för att nyttan ska överstiga kostnaderna. Om sköterskan skulle rädda ett liv 
genom att nå olyckplatsen snabbare än andra aktörer så skulle den nyttan med största sannolikhet 
överstiga kostnaderna för projektet. 

För att sambruksprojektet på Öckerö ska ha möjlighet att ge maximal nyttoeffekt behöver insatstiderna 
för sköterskan kortas avsevärt. Idag finns det två flaskhalsar som gör att sköterskan inte anländer i tid. 
Det ena är att rutinen för när sköterskan ska åka gör att det dröjer allt för lång tid innan de kommer 
iväg. En annan flaskhals i systemet är att sköterskorna (och räddningstjänsten) larmas senare från 
larmcentralen än ambulansen.  

De larm som kommer idag sker inte bara på huvudöarna. Björkö, Kalvsund och Knippla har också 
sjukvårdsuppdrag. Idag kan det vara så att en sköterska befinner sig på någon av dessa öar men då 
uppdraget är begränsat till huvudöarna får sköterskan inget larm om det skulle hända något där. För att 
sambruk ska få maximal nyttoeffekt hade alla sjuksköterskorna behövt ha IVPA-uppdrag varje dag 
och alla hade behövt ha RAKEL för att kunna få information om larmen. Det är ju inte säkert att den 
sköterska som för dagen är IVPA-sköterska befinner sig närmast olyckan, utan det kan vara så att en 
annan sköterska i teamet befinner sig närmare. Detta får denne dock aldrig reda på och har därmed inte 
möjlighet att nå den olycksdrabbade.  
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7 Kostnader för sambruk 
  
I det här kapitlet beskriver vi de kostnader som bör belasta en kostnads-nyttoanalys. Kostnadsdata har 
tagits fram med hjälp av berörda chefer i projektet som även hjälpt oss att estimera fysisk livslängd på 
den materiel som köpts in för projektet. Viss kostnadsdata har tagits fram via kontakter i 
ambulansverksamheten. 

7.1 Kostnader för sambruk 

Kostnaderna som ska belasta en samhällsekonomisk kalkyl bör innehålla den ökade resurstillgång som 
krävs för insatserna (brutto). I samhällsekonomiska kalkyler beräknas kostnader utifrån 
alternativkostnadsprincipen, dvs. värdet av det samhället förlorar när man avstår från att använda 
resursen i bästa alternativa användning. Kostnaderna för de nya rutinerna på Öckerö, där kommunens 
sjuksköterska larmas vid prio1-larm tillsammans med räddningstjänsten, kan på samhällsekonomisk 
nivå sammanfattas i nedanstående kostnadsposter: 

- Inköp och underhåll av materiel 
- Utbildningskostnader/fortbildningskostnader 
- Sjukvårdskostnader 
- Utryckningskostnader 
- Sjuksköterskornas nyttoförändring 
- Administration 
- Skattefaktor och moms 

Hur de olika kostnadsposterna bör värderas i en samhällsekonomisk kalkyl diskuteras nedan. Viktigt 
att komma ihåg är att det inom kostnadsnyttoanalyser inte finns något som säger att en förändring ger 
upphov till antingen en kostnad eller en fördel. En och samma åtgärd kan ge upphov till en fördel för 
vissa men en kostnad för andra. Detta kommer att diskuteras under de kostnadsposter där detta kan 
vara aktuellt att ta i beaktning.  

7.2 Inköp och underhåll av material 

När det finns marknadspriser på de kostnader som uppstår bör dessa användas i kalkylen. 
Marknadspriset är ett mått på den resursuppoffring som krävts för att framställa och sälja materialet 
som annars hade använts i en annan verksamhet eller ett annat projekt av liknande karaktär. 
Marknadspriset representerar det någon är villig att betala för varan och således dess värde. De 
kostnader för inköp av materiel som det här projektet hittills har haft anges nedan. (Se tabell 3) 

I det projektet på Öckerö har kommunen lånat ambulanskläder från SU som inte haft någon alternativ 
användning, vilket inte ger någon kostnad för kläderna. Bilen i projektet har även den redan funnits i 
kommunen men saknat alternativ användning. Här har en del reparationer behövts göras för att kunna 
använda bilen, på totalt cirka 5000 kr. Därmed är investeringskostnaderna för det här projektet relativt 
låga (se tabell 3).  
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Investeringskostnad Kostnad Fysisk livslängd 
Ambulanskläder 20 st. 0 kr Ca 10 år 
Bil 5000 kr  Ca 5 år 
GPS 1 st. 1000 kr  Ca 3 år 
Mobiltelefon 1 st. 4000 kr  Ca 3 år 
Sökare 1 st. 2500 kr Ca 5 år 
Sjukvårdsväska  1000 kr Ca 5 år 
Innehåll sjukvårdsväska 11 500 kr Ca 1 år 
Läkemedel 1000 kr Ca 1 år 
Defibrillator 10 000 kr Ca 4 år 
Syrgasväska 1000 kr Ca 5 år 
TOTALT 37 000 kr  
  

Projektet har hittills pågått för kort tid och sköterskorna har deltagit på för få uppdrag för att det ska ha 
uppstått några underhållskostnader (påfyllning av sjukvårdsväska eller underhåll). Det går därmed inte 
att uppskatta hur hög den kostnaden är i dagsläget. Vi har antagit att exempelvis läkemedel och 
innehållet i sjukvårdsväska här byts ut helt en gång per år, men det skulle kunna vara både oftare och 
mer sällan beroende av larmfrekvensen. Den initiala investeringskostnaden blir cirka 37 000 kr.  

För att få en uppfattning om vad investeringskostnaden blir om det behövs nya ambulanskläder och 
ytterligare en bil har vi även räknat på det (se tabell 4). Ambulanskläder används i cirka 5-10 år i 
ambulansverksamheten och kostar cirka 6700 kr (jacka, byxor, tröja, t-shirt och skor). I IVPA-
projektet är det rimligt att anta att kläderna skulle kunna användas längre pga. att de inte använder 
kläderna lika frekvent som ambulanspersonalen. Vi antar därmed en fysisk livslängd på 10 år, vilket 
ger en investeringskostnad på 166 000 kr.  

Kommunen leasar idag sina bilar på tre år. Om det hade varit så att projektet hade behövt ytterligare en 
ny bil för IVPA-uppdraget hade det blivit ytterligare en kostnad på cirka 4000 kr per månad. Denna är 
dock inte del av investeringskostnaderna utan utgör en driftkostnad. För en sammanställning av den 
totala årliga kostnaden för projektet se kapitel 7.8. 

 

Investeringskostnad Kostnad Fysisk livslängd 
Ambulanskläder 20 st. 134 000 kr  Ca 10 år 
GPS 1 st. 1000 kr  Ca 3 år 
Mobiltelefon 1 st. 4000 kr Ca 3 år 
Sökare 1 st. 2500 kr Ca 5 år 
Sjukvårdsväska  1000 kr  Ca 5 år 
Innehåll sjukvårdsväska 11 500 kr Ca 1 år 
Läkemedel 1000 kr  Ca 1 år 
Defibrillator 10 000 kr Ca 4 år 
Syrgasväska 1000 kr Ca 5 år 
TOTALT 166 000 kr  
 

 

Tabell 3. Investeringskostnader givet att mindre begagnat material finns att tillgå 

Tabell 4. Alternativ investeringskostnad givet att nytt material behöver köpas in 
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7.3 Utbildningskostnader 

Utbildningskostnader ska värderas efter vad som hade producerats om sjuksköterskorna inte hade 
deltagit i utbildning eller om de som utbildar inte hade hållit i utbildningen. Värdet av det som 
produceras kan uppskattas med hjälp av deltagarnas och utbildarnas lönekostnad per timme (inklusive 
sociala avgifter). Lönekostnaden är arbetsgivarens värdering av det de producerar.7 I tabell 5 redovisas 
projektets utbildningstillfällen.  

 

Utbildning Tid Antal sköterskor Utbildare 
HLR vuxen och barn 8 timmar 20 sjuksköterskor 2 ambulanspersonal 
IVPA-utbildning 8 timmar 20 sjuksköterskor 2 ambulanspersonal 
Medåkning i 
ambulansen 

16 timmar 20 sjuksköterskor  

Läkemedelsutbildning 4 timmar 20 sjuksköterskor 1 ambulansöverläkare 
 

Den genomsnittliga lönen för en sköterska i hemsjukvården inom kommunal sektor är i Sverige 
28 100 kr8. Inkluderar vi sociala avgifter9 (Skatteverket 2013) som för sköterskorna på Öckerö ligger 
på 38,46 % är lönekostnaden i genomsnitt 38 907 kr. Detta innebär en genomsnittlig timkostnad på 
230 kronor för en heltid (160 h/månad). Om vi använder timkostnaden 243 kr är samhällskostnaden 
för sjuksköterskornas utbildningstid cirka 175 000 kr. 

Ambulanspersonal med sjuksköterskekompetens tjänar i genomsnitt 31 900 kr per månad. Inkluderar 
vi sociala avgifter hamnar lönekostnaden på 44 168 kr. Detta innebär en genomsnittlig timkostnad på 
276 kronor för en heltid (160 h/månad). Kostnaden för att låta dem utbilda sköterskorna blir cirka 
8800 kronor. 

Kostnaden för att låta ambulansläkaren hålla i läkemedelsutbildning beräknas med hjälp av en 
genomsnittslön på 58 600 kr (plus sociala avgifter). Vi får då en timkostnad på 507 kr på en 
heltidstjänst som ger en samhällskostnad på cirka 2000 kr.  

Samhällets kostnader för utbildning har hittills varit cirka 185 800 kr.  

7.3.1 Fortbildning 

Sjuksköterskorna har ännu inte fått någon fortbildning i sambruksprojektet. Larmfrekvensen upplevs 
vara låg och när larmen kommer går inte att förutse. Detta innebär att vissa sköterskor kanske aldrig 
kommer att åka på några larm medan andra kan få åka ofta. På grund av att sköterskorna inte har åkt 

                                                      
7 Att använda lönekostnaden som en uppskattning av värdet på det som produceras kan i det här fallet vara något 
missvisande. Det kan vara så att konsumenterna skulle värdera det som produceras högre eller lägre än 
lönekostnaden om det handlades på en fri marknad; exempelvis skulle vissa individer kanske vara villiga att 
betala mer än lönekostnaden för det sjuksköterskorna gör medan andra skulle vara villiga att betala mindre. 
Lönenivåer styrs dock även av bland annat fackliga förhandlingar samt av regionala förutsättningar, vilket gör att 
lönen kan vara en över- eller undervärdering av den verkliga betalningsviljan för det som produceras, men en 
tillräckligt god approximation. 
8 Lönestatistik har hämtats från Statistiska centralbyråns statistik över genomsnittliga löner över yrkeskategori 
och baseras på 2012 års statistik. (Statistiska Centralbyrån 2013) 
9 Arbetsgivaravgift (31,42 %) + avtalsförsäkringar (0,21 %) + kollektivavtalad pension (6,38 %) = 38,46 % 

Tabell 5. Utbildningstillfällen 
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på så många larm har en viss osäkerhet och otrygghet skapats bland sköterskorna varför fortbildning 
och övning är av stor vikt för att sköterskorna ska vara förberedda när larmet väl kommer. Flera har 
påtalat att övning tillsammans med räddningstjänsten vore bra att få och i intervjuerna framkommer 
det att flera är osäkra på vilka typer av larm de ska åka på, vad väskan innehåller och vad det är de ska 
göra när de kommer fram.  

Längre fram kan vi anta att det kommer att finnas en utbildnings- och fortbildningsplan. Genom att där 
ange antalet timmar utbildning eller övning som sköterskorna ska genomföra innan de blir IVPA 
sköterskor såväl som det antal timmar fortbildning och övning som sköterskorna behöver genomgå per 
år kan kostnaderna för detta uppskattas. Kostnaden för fortbildning fås, enligt 
alternativkostnadsprincipen, genom att multiplicera antalet timmar för de som deltar i utbildning och 
övning med lönekostnaden per timme för deltagarna. Detta kan representera en värdering av förlorad 
produktionen under den tid sjuksköterskorna får övning och fortbildning:  

�� 	� �	� � �� �	�� 	� ��	 � �� 	 
�������	���������� 

Där: 
 �� = Timlön sjuksköterska, �	�= antalet utbildningstimmar år, ��= antalet sjuksköterskor 
 ��	= Timlön utbildare, �	�= antalet utbildningstimmar år, ��= antalet utbildare 
 
Räddningstjänsten får idag fortbildning för IVPA-uppdraget en gång per år. Om vi antar att 
sköterskorna bör genomgå fortbildning med samma tidsintervall och att den kommer att likna den 
initiala utbildningen (se kap 6.3) kommer alternativkostnaden för fortbildning att vara cirka 185 800 kr 
per år. Därtill kommer kostnader för övning, om det blir aktuellt. Hur stora dessa kommer vara går 
idag inte att beräkna då det inte finns någon färdig plan för detta. 

7.4 Förändringar i sjukvårdskostnader 

När Sund (2010) utredde snabbare insatser vid hjärtstopp konstaterades att 80 % av de uppkomna 
kostnaderna var som en följd av ökad överlevnad, vilket krävde ökade resurser från sjukvården. Detta 
kompenserades naturligtvis av nyttan med ett ökat antal räddade liv, men det är en aspekt som behöver 
tas hänsyn till i framtida samhällsekonomiska utvärderingar av detta eller liknande projekt. 

Detta medför att varje patient som sjuksköterskan hjälper på något sätt, via IVPA-uppdraget, bör följas 
upp. Om en patient räddas och behöver vård, rehabilitering, mediciner, specialboende etc. så är det på 
samhällsnivå en kostnad, även om nyttan är högre. Detta kan dock bli en tidskrävande och 
administrativt betungande kostnad att behöva ta hänsyn till. I tidigare studier har det konstaterats att 
sådan uppföljning är svår att göra; bland annat på grund av att det är svårt och tidskrävande att få med 
alla kostnader för de extra resurser som går åt för en specifik person som råkat ut för en olycka eller 
drabbats av en sjukdom som gör att man behöver mer hjälp och stöd (se bland annat Sund, 2006). 
Däremot finns det genomsnittliga kostnader framtagna för specifika händelser som skulle kunna gå att 
använda (MSB 2011). Det skulle också kunna vara så att sjuksköterskorna gör en insats som faktiskt 
sänker sjukvårdskostnaderna för patienten. I det fallet skulle det innebära en minskad kostnad och 
därmed utgöra en nytta. Sammanfattningsvis går det att konstatera att förändringar i 
sjukvårdkostnaderna är en svår effekt att mäta med god noggrannhet. Med ytterligare studier borde det 
vara möjligt att skapa schabloneffekter för vissa vanliga larmtyper, men det är rimligt att anta att 
nyttan av att patienten får hjälp tidigare eller på ett bättre sätt alltid överstiger kostnaden för den 
fortsatta vården. 
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7.5 Utryckningskostnader 

Utryckningskostnaden är värdet av det sköterskorna hade producerat om de inte hade åkt på IVPA 
larm. Detta kan uppskattas genom att tiden som insatsen tar multipliceras med lönekostnaden per 
timme inklusive sociala avgifter för sjuksköterskan. Om varje uppdrag exempelvis hade tagit en timme 
i genomsnitt och sköterskorna hade åkt på 17 larm (antalet larm som de idag har haft möjlighet att åka 
på) hade utryckningskostnaden för dessa larm hamnat på cirka 4100 kr.10  

För att möjliggöra en samhällsekonomisk utvärdering behöver sköterskorna tydligt dokumentera hur 
länge de är borta från ordinarie arbete samt hur lång tid efterarbetet tar (påfyllning av väska, 
debriefing, dokumentation etc.).  

En annan aspekt som är viktig att ta hänsyn till är hur IVPA verksamheten påverkar vården för 
patienterna i ordinarie verksamhet. Flera av sköterskorna upplever att de blir stressade av att ha IVPA-
jour och att de därmed försöker skynda sig för att snabbt vara redo att åka på larm när de är hos en 
patient. Om det är så att patienterna i hemsjukvården upplever att IVPA-verksamheten drabbar 
kvalitén på den vård de får behöver detta därmed ställas mot den extra nytta en sjuksköterska har 
möjlighet att tillföra vid prio1-larm. Det är därmed viktigt att sköterskan eller ansvarig dokumenterar 
om de dagliga arbetsrutinerna eller kvalitén i primäruppdraget påverkas negativt till följd av ett IVPA 
larm.   

Om IVPA-jouren har påverkat den vård som hemtjänstens patienter får, framgår inte från de intervjuer 
som har hållits med berörda parter. Med tanke på att antalet larm sköterskorna har åkt på är relativt få 
är sannolikheten för detta liten. Däremot är det viktigt att undersöka detta i ett senare skede för att 
kunna ställa eventuella effekter på ordinarie verksamhet mot effekten det får för patienterna i IVPA. 
Om ordinarie verksamhet blir lidande och sköterskorna inte har särskilt stor effekt varken på tiden 
eller på det medicinska omhändertagandet kommer projektet inte ge samhällsnytta, snarare tvärtom. 

7.6 Sjuksköterskornas nyttoförändring 

Flera av sjuksköterskorna har uttryckt en motvilja mot att åka på IVPA-uppdrag (se kapitel 5). Då 
samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler handlar om att värdera individers betalningsvilja för en viss 
åtgärd eller deras kompensationskrav för att acceptera en viss förändring bör således sjuksköterskornas 
motvilja betraktas som en kostnad (eller en nyttominskning). 

Värdet av den nyttominskning som sjuksköterskorna upplever är dock svår att uppskatta. Om det vore 
så att sjuksköterskorna skulle få ersättning för de nya arbetsuppgifterna och att en sådan kompensation 
skulle göra att sjuksköterskornas accepterade de nya rutinerna, skulle kompensationen kunna fungera 
som ett värde på sjuksköterskornas upplevda nyttominskning. En höjning av lönen skulle dock inte 
utgöra en kostnad i sig då det är en kostnad för kommunen och en nytta för sjuksköterskan; dessa tar 
ut varandra i kalkylen.  

De sköterskor som är positiva till de nya rutinerna har uttryckt att de upplever att IVPA är en 
spännande utmaning. Detta är således en nyttoökning att ta hänsyn till i kalkylen, även om den kan 
vara svår att värdera. För att få ett värde på den nyttoökningen bör sjuksköterskornas betalningsvilja 
för den nytta de upplever utredas.  

                                                      
10 Lönekostnad per timme (inklusive sociala avgifter) × tid för uppdrag ×antalet uppdrag = årlig 
utryckningskostnad 
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På lång sikt kan det vara så att missnöjet i sjuksköterskegruppen avtar. När nya sköterskor anställs 
kommer de att börja arbeta under förutsättningarna att IVPA är en del av arbetet. Detta kan resultera i 
att kostnaden för den upplevda nyttominskningen avtar på sikt och inte behöver vara en del av 
kalkylen. 

7.7 Administration/ledning 

Kommunen har, på strategisk nivå, har arbetat med sambruk under sex års tid (se kapitel 3). Däremot 
hade kostnaderna för planering och administration innan beslutet om IVPA-projektet togs uppstått 
även om det på politisk nivå inte hade beslutats att genomföra just det här projektet. Projektet startade 
nämligen som en konsekvens av sambruksprojektet. Detta innebär att kostnader för administration och 
planering fram till det att beslutet togs inte bör belasta en samhällsekonomisk kalkyl. Detta gäller dock 
enbart i det här fallet; i andra kommuner kan det krävas specifika resurser innan beslut tas och i dessa 
fall bör kostnaderna för detta inkluderas.  

De kostnader som bör belasta kalkylen är därmed de kostnader som har uppstått efter att det har 
beslutats om att införa IVPA för sjuksköterskorna. För att kunna fånga kostnaderna för detta i en 
samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl bör berörda parter som arbetar med projektet ange hur mycket 
tid de ägnar åt projektet. Detta kan te sig tidskrävande om projektet ska fortsätta under en lång tid. Ett 
alternativ skulle kunna vara att de som arbetar i projektet med administration, ledning, planering och 
utvärdering under en begränsad tid kan få skriva ner antalet nedlagda timmar. På så sätt skulle det vara 
möjligt att få en uppskattning av kostnaderna för administration och ledning.  

7.8 Skattefaktor och hantering av moms 

I ASEK 5 rekommenderas att en skattefaktor på 1,3 används på investeringskostnader, kostnader för 
drift, underhåll och reinvesteringar till följd av projektet. Konkret innebär det att investeringskostnader 
och kostnader för drift, underhåll och reinvesteringar multipliceras med faktorn 1,3 (Trafikverket 
2012). Skattefaktorns syfte är att fånga den välfärdsförlust som uppstår till följd av ökade skatteuttag.  

I de marknadspriser som används i samhällsekonomiska kalkyler ska moms ingå. Generellt används 
ett momspåslag på 21 procent för omräkning till konsumentpriser, dvs. marknadspriser som används i 
kalkylen multipliceras med 1,21, vilket motsvarar genomsnittligt uttag av moms och indirekta skatter. 
Detta görs för att göra konsumentens utgifter jämförbara med producentens utgifter (Trafikverket 
2012). 

7.9 Sammanställning av kostnaderna 

I det här kapitlet har vi diskuterat och räknat på de kostnader som projektet har på samhällsnivå. Några 
går att beräkna med relativt enkla hjälpmedel och kan även anses vara kostnader som är relativt säkra. 
Andra är desto svårare att estimera då projektet har gått under en alltför kort tid för att kunna 
prognosticera de kostnader som kan uppstå på sikt. Det finns även kostnader som idag inte går att 
beräkna på grund av att nödvändig dokumentation saknas. (I kapitel 8 presenterar vi några 
rekommendationer kring dokumentation, som kan underlätta nytto-och kostnadsberäkningar i detta 
och liknande projekt.) 

För att kunna beräkna en årlig kostnad, omvandlas den totala investeringen till ett årligt 
annuitetsvärde, med en diskonteringsränta baserad på Trafikverkets övergripande kalkylparametrar 
(2012). Denna summeras med de årliga driftkostnaderna. Annuiteten är ett konstant värde som 
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upprepas varje period skattad utifrån den totala perioden som den totala kostnaden förbinds med. 
Investeringskostnaden omvandlas till annuiteter genom att multipliceras med en annuitetsfaktor. 
Denna beräknas med hjälp av följande formel, där n är antalet år och r diskonteringsräntan:  

��
� 		

1	 � �1 � ����

�
 

Nuvärdet (PV) är den totala summan av samtliga annuiteter (A) multiplicerat med annuitetsfaktorn. 
Detta kan uttryckas som: 

 ! 	 "��
� 

För att få fram den årliga kostnaden, det vill säga för att bestämma A, löses denna ut från ovanstående 
ekvation. I vårt fall är nuvärdet själva investeringskostnaden vid projektets början. 

" 	
 !

��
�  

I Tabell 6 presenteras den totala årliga kostnaden per år till följd av samarbetet. Denna är inkluderad 
en skattefaktor på 1,3 enligt ASEK 5. Diskonteringsräntan som används är satt till 3,5 procent, vilket 
följer ASEK 5:s rekommendationer. För en kvalitativ bedömning av de osäkra kostnaderna se tabell 7.  

 

Kostnadsuppfattning FL Investering Drift Annuitetsf aktor Annuitetsvärde 
Material      
Ambulanskläder 20 st. 10 år 134 000  X 8,317 16 111 
Bil 1 st.   48 000    
GPS 1 st. 3 år 1000  X 2,802 357 
Mobiltelefon 1 st. 3 år 4000  X 2,802 1427 
Sökare 1 st. 5 år 2500  X 4,517 553 
Sjukvårdsväska med 
innehåll (se bilaga 2):  
 

3 år 12500 X 2,802 4461 

Defibrillator 4 år 10 000 X 3,674 4083 
Syrgasväska 5 år 1000 X 4,517 221 
Läkemedel 1 år 1000  0,968 1033 
      
Utbildning      
Kostnad 
sjuksköterskor 

  175 000   

Kostnad utbildare   10 800   
      
Summa   233800  28246 

Total årlig kostnad      340 700 kr* 

* Den totala årliga kostnaden består av de sammanlagda driftkostnaderna (233 800 kr) samt annuitetsvärdet på 
investeringskostnaderna (28 246 kr) multiplicerat med skattefaktorn 1,3. Om vi exkluderar kostnaderna för bilen 
och kläderna (som var fallet på Öckerö) hamnar den årliga kostnaden på cirka 257 000 kr. 

 

 

 Tabell 6. Årliga kostnader för sambruksprojektet 
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Osäkra kostnader Kvalitativ bedömning av framtida kostnad 

Påfyllning och underhåll av 
materiel  

Med tanke på den låga larmfrekvensen och att få 
ambulansuppdrag idag kräver att man ger läkemedel antas denna 
vara låg.  

Övning med 
räddningstjänsten 

Denna är helt beroende av hur ofta sköterskorna ska öva. Rimligt 
är att den kommer att ligga i linje med kostnaderna för utbildning 
och fortbildning.  

Förändrade 
sjukvårdskostnader 

Om sköterskan kan nå patienten i fler fall samt tidigare, så att 
denne räddar liv, är det hög sannolikhet för att 
sjukvårdskostnaderna ökar. Om patienten ändå skulle ha överlevt, 
är det dock sannolikt att sjukvårdskostnaderna minskar som en 
följd av en snabbare respons.  

Utryckningskostnader Denna beror av hur lång tid uppdragen tar. Om vården i ordinarie 
verksamhet inte påverkas är sannolikheten relativt hög för att 
denna kostnad blir låg. Om kvalitén på vården i ordinarie 
verksamhet däremot minskar, kommer utryckningskostnaden att 
bli relativt hög, om än svår att värdera. 

Sjuksköterskornas 
nyttoförändring 

På lång sikt kan det vara så att det missnöje som har uppstått i 
sköterskegruppen avtar. När nya sköterskor anställs kommer de att 
börja arbeta under förutsättningarna att IVPA är en del av arbetet. 
Detta kan resultera i att kostnaden för den upplevda 
nyttominskningen avtar på sikt och inte behöver vara en del av 
kalkylen. 

Administration & ledning Denna kostnad kommer att vara beroende av att projektet börjar 
fungera som det är tänkt. Hittills har denna kostnad med största 
sannolikhet varit hög då flera personer arbetat intensivt med att 
planera, starta och förbättra projektet. På sikt, när projektet 
fungerar som det är tänkt, bör denna minska. Däremot krävs det 
samverkan mellan de berörda verksamheterna för att projektet ska 
fungera, och således bör en del av dessa kostnader hamna här.  

 

  

Tabell 7. Kvalitativ bedömning av osäkra kostnader 
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8 Slutsatser och rekommendationer 
 

I den här rapporten har vi beskrivit de processer som ligger bakom sambruk både på strategisk nivå 
(kapitel 3) samt på verksamhetsnivå (kapitel 4). Huvudsyftet med projektet har varit att utvärdera 
sjuksköterskornas upplevelser av de nya rutinerna och ytterligare larmjour samt att utvärdera 
projektets samhällsekonomiska nyttor och kostnader. Nedanstående frågeställningar besvaras i det 
här kapitlet: 

• Hur upplever sjuksköterskorna förändringen av nya rutiner? 

• Vilka nyttoeffekter går det att se idag? 

• Vilka är de samhällsekonomiska kostnaderna för projektet? 

• Vilka åtgärder är nödvändiga för att det ska vara möjligt att analysera projektet ur ett 
kostnads-nyttoperspektiv? 

Den här delen av rapporten innehåller även förslag på fortsatt forskning. 

8.1 Sjuksköterskornas upplevelser av förändringen a v nya rutiner  

Resultatet pekar på att den nya arbetsrutinen IVPA skapar en emotionell stress hos sjuksköterskorna. 
Detta kan härledas till deras beskrivning av rädslan för att göra fel eller att inte klara av uppdraget.  
Även tidigare forskning beskriver den stressande miljön och den utsattheten personalen känner vid 
akuta omhändertagande utanför sjukhus. Denna stress uppkommer oberoende hur länge personerna 
jobbat inom yrket eller utbildningsnivå (Halpern, Gurevich, Schwartz & Brazeau, 2009; Svensson & 
Fridlund, 2008; Jonsson & Segesten, 2004; Elmqvist et al. 2010; Nydegger,  Nydegger, & Basile, 
2011). För att klara av att arbeta under dessa förhållanden krävs individanpassade lösningar där 
sjuksköterskorna ges möjlighet att påverka sina upplevelser av stressande situationer (Svensson & 
Fridlund, 2008). Sjuksköterskornas upplevelser av den emotionella stressen och de etiska dilemman de 
medför skulle minska om uppdraget anpassas så att de känner stöd i den utsatta situationen.  

I dagsläget upplever sjuksköterskorna att det saknas förutsättningar för att bedriva IVPA inom deras 
organisation. Detta kan härledas till att projektet inte tillförts några extra resurser i form av tid, 
personal eller ekonomisk ersättning vilket ökar sjuksköterskornas arbetsbelastning. Detta ger en 
dubbel belastning då svårigheten med att sammanföra två kontext, i sin tur leder till skuldkänslor av 
att tvingas prioritera och svika en väntande patient. Projektets utformning ger dem bristande 
förutsättningar att klara av både sina ordinarie arbetsuppgifter samt den nya arbetsrutinen IVPA på ett 
för dem tillfredställande sätt.  En lösning för att kunna bedriva IVPA inom deras verksamhet skulle 
vara att sjuksköterskorna endast har administrativa arbetsuppgifter den dagen hon har IVPA. Detta 
skulle medföra att de inte behöver uppleva känslan av att prioritera bort sin egen patient när de åker 
iväg på IVPA.  

Vidare gjorde den otydliga implementeringen att sjuksköterskorna inte visste vad som förväntades av 
dem och samtidigt började måla upp skräckscenario kring vad de trodde sig mötas av vid IVPA.  Även 
ambulanssjuksköterskor med mångårig akutsjukvårdserfarenhet upplever en oro i situationer där de 
känner sig otillräckligt förberedda eller då de utsätts för situationer de saknar erfarenhet av (Svensson 
& Fridlund, 2008). En av de bakomliggande orsakerna till varför sjuksköterskorna skulle medfölja 
räddningstjänsten vid IVPA larm var att räddningstjänsten upplevde en okunskap i situationer där de 
tar hand om barn.  Samma tankar relaterat till såväl bristande kunskap som oron över om något skulle 
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gå fel vid omhändertagandet av barn framkom även i sjuksköterskeintervjuerna. Detta är inget unikt då 
larm där barn har förolyckats anses vara den mest oroväckand situationen att utsättas för. Liknade 
resultat kan ses oberoende om personerna är ambulanssjuksköterskor eller räddningstjänst (Svensson 
& Fridlund, 2008; Lingsarve, 2008; Alexander & Klein, 2001).  För att påverka sin oro genomför 
ambulanssjuksköterskorna aktiva åtgärder då de med stöd av arbetsledningen såväl praktiskt som 
teoretiskt försöker förebygga och hantera sin oro (ibid). En för uppdraget anpassad utbildning med 
återkommande repetitionsutbildningar samt hospitering kan minska oroskänslan hos sjuksköterskorna.  

Utsattheten i att vara själv om svåra beslut samt farhågan att ingen står bakom dem om de prioriterar 
fel gör att skuldkänslor över att prioritera fel och frågor kring hur de står sig i ansvarsfrågor väcks. 
Sjuksköterskornas upplever också att larmet kommer för sent vilket har föranlett att de kommer sist till 
platsen och därav inte känner sig vara till nytta.  För att förhindra detta efterfrågar de tydliga 
larmkriterier och tydligt utformade larmrutiner där de inte behöver ta ställning till om larmet gäller 
dem eller inte.  

Flera faktorer får sjuksköterskorna att känna ett utanförskap. Detta kan dels ses då de inte upplever sig 
vara en i teamet med räddningstjänsten vid IVPA. Det blir som tydligast efter situationen då 
sjuksköterskan inte ges möjlighet att prata igenom händelsen med räddningstjänstens personal 
eftersom de då är tvungna att återgå till sitt ordinarie arbete. Sjuksköterskan står då själv med sina 
tankar från händelsen utan möjlighet att ventilera sina tankar med någon. Liknande erfarenheter har 
framkommit i intervjuer med räddningstjänstpersonal som bedriver FIP (Första Insats Person) i sin 
verksamhet (Elmqvist & Almerud Österberg, 2011). Vikten av att ges möjlighet till samtal efter 
allvarlig händelse är väl belyst (Jonsson & Segesten, 2004; Elmqvist et al., 2010; Svensson & 
Fridlund, 2008; Pojlak, Tveith & Ragneskog, 2006). Även utmärkningen i att vara grönklädd påverkar 
känslan av utanförskap då de upplever att kläderna ger en felaktig bild om deras uppgift samt skapar 
en för hög förväntan av vad de ska kunna utföra. Då även deras ordinarie arbete blir påverkat av de 
gröna klädernas inverkan på patientmötet ger dessa en negativ inverkan såväl när de är ute på IVPA 
som när de bedriver sina ordinarie arbetsuppgifter. Sjuksköterskornas önskan är att endast iklä sig 
IVPA kläder i samband med larm och att de då bör ha samma overall som räddningstjänsten med 
tillägget att de är utmärkta som sjuksköterskor. 

För att på längre sikt påverka teamkänslan kan grupphandledning varit ett alternativ att införa. 
Sjuksköterskorna skulle då tillsammans med räddningstjänsten ges möjlighet att ventilera upplevelser 
kring situationer som berört dem samt komma fram till en gemensam koncensus kring hur de i 
framtiden agerar vid liknande situationer. (Brink, Bäck-Pettersson & Sernert, 2012). Även teamträning 
med räddningstjänsten skulle vara en lösning för att påverka deras upplevelser av utanförskapet. Detta 
skulle även medföra att rollfördelningen d.v.s. vem som gör vad hos den hjälpsökande tydliggörs.  
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8.2 Projektets samhällsekonomiska effekter 

Tidigare studier (se exempelvis Weinolt och Andersson Granberg 2012) har visat att det sannolikt är 
lönsamt att tillsätta extra resurser – som kan nyttjas utan större kostnader – vid räddning och respons. 
Dessa resultat är dock baserade på att de nya aktörerna (sjuksköterskan i det här fallet) kan nå den 
skadade så snabbt som möjligt. Hittills har sköterskorna, i de tre fall de har åkt på en insats, kommit 
sent till olycksplatsen och räddningstjänst och ambulans har redan varit på plats. Det kan givetvis 
finnas nyttoeffekter av att ha fler resurser som kan ta hand om anhöriga eller stötta ambulansteamet 
och räddningstjänsten på en olycksplats, men troligen behöver sköterskan ha möjlighet att nå platsen 
innan ordinarie sjukvårdsresurs för att projektet ska bli samhällsekonomiskt lönsamt.  

De huvudsakliga nyttorna är att sjuksköterskorna kan komma fram före ambulansen, och att de kan 
bidra med något som räddningstjänsten inte klarar av. Den verkliga potentiella effekten av detta är 
mycket svårberäknad, och ganska grova modeller måste ansättas för att kunna få en uppskattning. Om 
sköterskorna hade åkt på fler uppdrag, och det fanns mer detaljerad information kring dessa uppdrag, 
skulle det dock vara möjligt att beräkna en approximativ nytta med projektet.  

De största identifierade kostnadsposterna i projektet är investeringskostnader för kläder och materiel, 
driftkostnader för bil samt utbildningskostnader. I våra räkneexempel hamnar de identifierade årliga 
kostnaden för projektet mellan 257 000 kr och 340 700kr. Däremot finns det flera osäkra kostnader 
som idag är svåra att bedöma, varav en av de viktigaste är de som kan uppstå om IVPA-verksamheten 
påverkar vården för patienterna i ordinarie verksamhet negativt.  

Idag går det inte att dra några slutsatser om sambruksprojektet är samhällsekonomiskt lönsamt. Om vi 
utgår från de tre uppdrag där sköterskorna hittills har deltagit skulle vi komma fram till att projektet 
inte har varit samhällsekonomiskt lönsamt. Däremot har projektet pågått kort tid och det är många 
bitar som inte har fallit på plats ännu. Skulle en sjuksköterska exempelvis haft möjlighet att rädda ett 
liv via IVPA-uppdraget som annars hade gått förlorat (vilket i samhällsekonomiska kalkyler värderas 
till cirka 23 miljoner kronor) så skulle nyttan med sambruksprojektet antagligen vida överstiga 
kostnaderna.   

8.2.1 Åtgärder som kan öka nyttan  

Några sätt som kan öka den potentiella nyttan med sambruksprojektet sammanfattas nedan:  

• Rutinen för när sköterskan ska åka gör att det dröjer allt för lång tid innan de kommer iväg; 
sköterskan ska först ringa räddningstjänsten och stämma av mötesplats med dem. Om 
sköterskorna åker direkt på uppdraget, och därmed i vissa fall agerar förstainsatsperson, kan 
förstaresponstiden minskas. Ett alternativ kan vara att sköterskan åker direkt, och får 
instruktioner från räddningstjänsten om mötesplats i bilen på väg mot olyckan, vilket kan 
kräva att lämplig teknik installeras i bilen.  

• Sköterskorna (och räddningstjänsten) larmas senare från larmcentralen än ambulansen. Om 
sköterskan larmas via ambulansbordet eller att fördröjningen mellan ambulansbordet och 
räddningsbordet minskar kan responstiden minska.  

• Sköterskan kan åka på larm även kvällar och nätter. Här är det dock viktigt att se över vilka 
risker ytterligare larmjour skulle innebära för primäruppdraget.  

• De larm som kommer idag sker inte bara på huvudöarna. Björkö, Kalvsund och Knippla har 
också sjukvårdsuppdrag. Idag kan det vara så att en sköterska befinner sig på någon av dessa 
öar men då uppdraget är begränsat till huvudöarna får sköterskan inget larm om det skulle 
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hända något där. Ju fler sköterskor som har IVPA-uppdrag, desto högre blir nyttan, eftersom 
insatstiderna då kan förkortas. Detta kräver dock mer avancerade kommunikationsverktyg. 
RAKEL hade kunnat underlätta en sådan lösning. 

• Alternativt skulle den sköterska som för dagen har IVPA-uppdrag endast har administrativa 
arbetsuppgifter den dagen. Då skulle sköterskan ha större möjlighet att snabbt lämna sina 
arbetsuppgifter för att nå den sjuke eller skadade. Detta skulle även minska sannolikheten för 
att kvalitén på vården i primäruppdraget skulle bli lidande.   

Samtliga av ovanstående åtgärder kommer också att ge upphov till ökade kostnader, som bör 
utvärderas innan implementering.  

8.2.1 Åtgärder som möjliggör en framtida kostnadsny ttoanalys  

För att på sikt kunna utvärdera detta och liknande projekt har nedanstående rekommendationer tagits 
fram kring dokumentation: 

• Att kontinuerligt dokumentera de inköp eller investeringar som görs i projektet. Här bör även 
en bedömning göras av hur länge ex. vis kläder eller annan apparatur förväntas kunna 
användas. Det är även viktigt att dokumentera påfyllning av material så som mediciner eller 
liknande. Om det ska vara möjligt att göra en samhällsekonomisk kalkyl över projektet bör 
detta samlas på ett och samma ställe och rutiner för hur detta dokumenteras bör således tas 
fram. Ett alternativ kan vara att låta dokumentera detta under en viss tidsperiod för att senare 
kunna estimera kostnaden för detta.     

• Att skriva en utbildnings-och fortbildningsplan för att kunna utreda alternativkostnaden för 
utbildning, fortbildning och övning. 

• Att låta sköterskorna skriva ner hur lång tid varje uppdrag tar, samt att de dokumenterar hur 
lång tid efterarbetet tar (loggning, påfyllning av väska, debriefing etc). Alternativt att detta kan 
lösas med lämplig teknik för loggning och rapportering.  

• Sköterskorna bör även dokumentera hur det primära uppdraget påverkas genom att 
sammanställa vad de avstår från att göra när de åker på IVPA-uppdrag, om det finns besök 
som inte blir av, eller patienter som inte hinns med etcetera. 

• Att låta ledning och administrativ personal, under en begränsad tidsperiod, skriva ner det antal 
timmar de lägger på att arbeta med projektet för att kunna estimera resurserna som läggs på 
detta. 

• Att följa upp de uppdrag som sköterskorna åker på och dokumentera hur snabbt sköterskan är 
på plats, vilka åtgärder sköterskan vidtar och hur dessa åtgärder minskar patientens lidande, 
sjukdomstillstånd eller överlevnad. 
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8.3 Förslag på fortsatt forskning 

Idag finns få vetenskapliga studier utförda på IVPA, framförallt i glesbygd. Sund utvärderade 2010 
snabbare insatser vid hjärtstopp i Stockholm och fann att det var med största sannolikt var 
samhällsekonomiskt lönsamt. Det finns däremot inga liknande studier utförda på IVPA i andra delar 
av Sverige. Fler utvärderingar och framförallt på glesbygd skulle bidra med mer stöd till befintliga 
utvärderingar. Förutom att utreda de effekter IVPA har på samhällsnyttan behöver såväl patienternas 
som personalens upplevelser av IVPA utredas ytterligare. Elmqvist et al. (2008 & 2010) har bland 
annat tittat på patienters och personalens upplevelser av mötet på skadeplats men det finns idag inga 
sådana studier gjorda på IVPA specifikt. Fler studier av patienters och personalens upplevelser vid 
IVPA skulle möjliggöra ny kunskap som skulle ligga till grund för hur denna funktion i en framtid bör 
utformas.  

Vi ser även att det finns flera problem, på verksamhetsnivå, i själva implementeringsprocessen, varför 
det vore intressant att utföra studier som fokuserar på organisationsförändringar av det här slaget i 
kommunal sektor. Genom att applicera teorier från forskningsområdet verksamhetsstyrning 
(Operations Management) skulle det idag vara möjligt att ta fram ramverk för hur dessa 
organisationsförändringar bör genomföras för att få största möjliga effekt på det som är förändringens 
mål, bättre service till medborgarna. Detta skulle bidra både på det vetenskapliga planet men även 
kunna fungera som ett verktyg för kommuner där sådana typer av förändringar är eller kommer att bli 
nödvändiga.  

Dessutom finns det inom ramen för denna typ av samarbeten möjligheter till studier kring hur den 
praktiska verksamheten kan effektiviseras. Ett exempel är att det idag inte görs någon anpassning i 
schemaläggningen av den huvudsakliga uppgiften för sjuksköterskorna när de också har IVPA-
uppdraget. Detta skulle därmed vara intressant att undersöka om och hur det är möjligt att förbättra 
schemaläggningen för sköterskorna på Öckerö, utifrån aspekterna att den som har ett IVPA uppdrag 
bör schemaläggas på uppgifter som ger större frihet att åka iväg på IVPA (ej på de mest vårdkrävande 
patienterna) och som geografiskt medger en kort förväntad responstid till de akuta uppdragen.  
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Bilaga 1. Rutinbeskrivning  
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Bilaga 2. Riskanalys 
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Bilaga 3. Innehåll akutväska 
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Bilaga 4. Läkemedelsinstruktioner 

 

 


