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Sammanfattning 

Introduktion Ambulanspersonals prehospitala arbete kan innebära olika fysiska och psykiska 

hälsorisker. I ambulansverksamheten förekommer riskfyllda miljöer där det kan finnas risk för 

fysisk och psykisk belastning. Föreliggande studie kan utgöra en del av arbetet för att förbättra 

ambulanspersonals fysiska hälsa och arbetsmiljö samt att genom detta bidra till en god vårdmiljö 

för patienterna.  

Syfte Syftet med studien var att beskriva ambulanspersonals erfarenheter av arbetsrelaterad 

fysisk ohälsa samt att beskriva förslag till åtgärder till förbättrad arbetsrelaterad hälsa. 

Metod Studien har en kvalitativ ansats med en deskriptiv design. All ordinarie ambulanspersonal 

i en region i Mellansverige tillfrågades om frivilligt deltagande i studien. Datainsamling skedde 

anonymt genom ett webbaserat frågeformulär. Datamaterialet har analyserats genom manifest 

innehållsanalys. 

Resultat Ur analysen framträdde tre kategorier: ”Att drabbas av arbetsrelaterad fysisk ohälsa, 

”Att verka för bibehållen och förbättrad fysisk hälsa” och ”Att verka för att undvika fysisk 

ohälsa”. Resultatet visar att ambulanspersonalen drabbas av arbetsrelaterad fysisk ohälsa samt att 

det finns ett behov av att jobba för bibehållen och förbättrad fysisk hälsa för att undvika fysisk 

ohälsa. Majoriteten av deltagarna i studien hade förslag på åtgärder för att förbättra hälsan på 

arbetsplatsen. 

Slutsats Ambulanspersonal löper stor risk att drabbas av fysisk ohälsa i sitt yrke, något som 

tydligt framkommit i föreliggande studie och i tidigare forskning. Ett aktivt hälsofrämjande 

arbete på individ-, grupp- och arbetsgivarnivå skulle kunna leda till minskad fysisk ohälsa bland 

ambulanspersonal, vilket i sin tur kan leda till förbättrad vårdmiljö och möjligheter till förbättrad 

omvårdnad för patienten. Vidare forskning behövs för att förbättra arbetsmiljön för yrkesgruppen, 

och därmed vårdmiljön för patienter. Vidare forskning skulle dels kunna bestå i utökade 

kvalitativa studier med djupintervjuer, dels genom kvantitativ forskning för att kartlägga till 

exempel skadefrekvens och riskfyllda situationer för ambulanspersonal. 
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Nyckelord: ambulanspersonal, arbetsmiljö, arbetsrelaterad fysisk ohälsa, kvalitativ studie, 

vårdmiljö. 

Abstract 

Introduction Ambulance staff's prehospital work can involve different physical and mental 

health risks. In ambulance activities there are risky environments where there may be a risk of 

physical and mental strain. This study can be part of the work to improve the physical health and 

working environment of ambulance staff, and thereby contribute to a good patient care 

environment. 

Purpose To describe the ambulance staff's experiences of work-related physical health and 

potential measures to prevent and improve such issues. 

Methodology The study has a qualitative design with an inductive approach to describe 

ambulance staff's experiences of work-related physical health. All employed ambulance staff in a 

region in central Sweden were asked to volunteer in the study. Data was collected anonymously 

through a web-based questionnaire. The data was analysed by a latent content analysis. 

Results Three categories emerged from the analysis: "Work-related physical disability," Act for 

sustained and improved physical health" and "Act to avoid physical health issues ". This study 

has highlighted several types of work-related physical disabilities and types of situations where 

damage occurs. Most of the informants had suggestions for improved health at the workplace. 

Conclusion Ambulance staff is at high risk of physical ill health in their profession, as evidenced 

in our study and in previous research. Active health promotion at individual, group and employer 

levels could lead to reduced physical ill health among ambulance staff, which in turn can lead to 

improved health care environment and opportunities for improved patient care. Further research 

is needed to improve the working environment for the occupational group, this research Could 

partly consist in extended qualitative studies with deep interviews, partly through quantitative 

research to chart, for example, injury rates and risky situations for ambulance staff. 
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1 Introduktion 

Ambulanssjukvården är en stor del av svensk hälso- och sjukvård. Dess uppdrag är att bedriva 

prehospital akutsjukvård, vilket innebär omedelbara medicinska åtgärder som vidtas av hälso- 

och sjukvårdspersonal utanför sjukhus samt att transportera patienter till sjukhus (SOFS 

2009:10). Arbetsmiljön för ambulanspersonal är ofta riskfylld i och med fysiskt och psykiskt 

krävande situationer, såsom arbete vid trafikolyckor, hot- och våldssituationer samt 

arbetsuppgifter i samband med lyft och förflyttning av patient. Forskning visar att 

olycksrelaterade skador hos personal inom den prehospitala akutsjukvården är relativt sett 

vanligare i jämförelse med andra yrkesgrupper i samhället och inom hälso- och sjukvården 

(Sterud et al. 2006). Riskerna i yrket för utryckningspersonal är uppmärksammat i media, på 

grund av dödsolyckor i samband med arbete vid trafikolycka och flera situationer med hot och 

våld (Lundälv 2016).  

2 Bakgrund 

2.1 Arbetsrelaterad hälsa och ohälsa som begrepp 

Hälsa definieras på olika sätt av olika författare och är ett komplext begrepp. Eriksson och 

Winroth (2015) beskriver hur hälsobegreppet har genomgått ett skifte från att vara biomedicinskt 

till ett mer humanistiskt synsätt. Hälsa kan förknippas med ”frånvaro av sjukdom”. Andra 

definitioner innefattar meningsfullhet och välbefinnande i begreppet hälsa. Dahlberg och 

Segersten (2011) beskriver hälsa så här; ”Hälsa innebär att må bra och vara i stånd till att 

genomföra det man anser vara av värde i livet, både i stort och smått” (s 52). De beskriver alltså 

hälsa som ett tillstånd av friskhet, sundhet och välbefinnande.  
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Arbetsrelaterad ohälsa är ett begrepp som fångar upp både fysisk och psykisk ohälsa på 

arbetsplatsen. Skador som sker på arbetsplatsen delas av Arbetsmiljöverket och 

Försäkringskassan (2017) in i tre grupper som används för att beskriva arbetsrelaterade skador 

och händelser mer ingående:  

Arbetsskada. En lindrigare skada till följd av olycksfall som inträffat på arbetsplats eller annan 

plats där den skadade vistats i eller för arbetet definieras som arbetsskada. Förloppet ska ha varit 

relativt kortvarigt och uppkommit i samband med särskild händelse. Hit räknas även lindrigare 

skador till följd av hot, överfall, rån etc. Både fysisk och psykisk skada räknas hit liksom solsting, 

värmeslag, förfrysning, inflammation och skada genom mekanisk inverkan under kortare tid, 

högst några få dagar. 

Allvarlig arbetsolycka. En arbetsolycka med personskada som inträffat på arbetsplats eller 

annan plats i samband med arbete. Vid allvarlig olycka kan en eller flera personer ha blivit svårt 

eller lättare skadade. Allvarlig skada kan vara fraktur, svår blödning, svår nervskada, muskel eller 

senskada, skada på inre organ, brännskada och kylskada. Även psykiska tillstånd som psykisk 

chock efter hot och våld, kraftigt trauma räknas hit.  

Arbetssjukdom. Sjukdom som beror på skadlig inverkan i arbetet under längre tid. Det kan t.ex. 

finnas något i arbetsmiljön som orsakar fysisk eller psykisk ohälsa. Några exempel som nämns 

under rubriken är tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar som orsakar rygg- och ledbesvär 

eller ensidigt arbete som orsakat muskelskador. Farliga ämnen som orsakat eksem, allergier eller 

cancer. Även vibrationsskador och hörselskador nämns samt psykisk påfrestande 

arbetsförhållanden såsom stress, mobbing, relationsproblem. 

2.2 Arbetsmiljö och arbetsmiljölagen  

”Ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och 

förebygga orsaker till ohälsa på jobbet. Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön 

är god och att ingen blir sjuk eller skadar sig på grund av arbetet (Arbetsmiljöverket, 

2016)”. 

Arbetsmiljön på en arbetsplats delas in i psykosocial arbetsmiljö, som innebär samspel mellan 

individer på arbetsplatsen, och fysisk arbetsmiljö, t.ex. arbetsställningar, rörelser och fysisk 
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belastning (Aasa & Wiitavaara, 2016). Arbetsmiljön innefattar alltså mer än ”risker för olycka” 

och är viktig för arbetstagarnas hälsa. Enligt arbetsmiljölagen (AML 177:1160) har arbetsgivaren 

huvudansvar för arbetsmiljön och för att arbetstagarna ska delta i arbetet för bättre arbetsmiljö 

genom att anmäla risker, tillbud, sjukdom och olycksfall samt vidta åtgärder och synpunkter på 

förändring. På arbetsplatsen ska ett skyddsombud vara med vid planering och genomförande av 

arbetsmiljöarbetet.   

Enligt Järveholms (2016) rapport från arbetsmiljöverket dör sammanlagt 40-50 personer varje år 

på arbetsplatser i Sverige. Siffran har varit nedåtgående i flera decennier, men visionen är att 

antalet dödolyckor i arbete ska vara noll. I en litteraturstudie granskade Sterud et al. (2006) 

trettionio artiklar som berörde arbetsskador och arbetsolyckor. I studiens resultat redovisades att 

ambulanspersonal har en högre dödlighet, utsätts för ett högre antal dödliga olyckor och att det är 

en högre andel som går i pension tidigt på grund av arbetsrelaterade skador jämfört med annan 

hälso- och sjukvårdspersonal. 

Lundälv (2006) menar i sin rapport att det är svårt att beskriva arbetsskadestatistiken inom 

ambulansverksamheten i Sverige eftersom påtaglig statistik saknas över tid. Han beskriver vidare 

att detta måste ses som anmärkningsvärt eftersom ambulansrelaterade skador innefattar 

trafikolyckor och dessutom patientsäkerhet samt arbetsvillkor för en stor grupp inom hälso- och 

sjukvård. Det menar även en internationellt känd forskare inom ämnet, Brian Maguire (2013), 

som gjort flera studier som rör ambulanspersonal och arbetsskador. Olika ambulansstationer i 

olika delar av världen har sina egna rutiner och praktiska lösningar på hur man hanterar 

arbetsskador. Förbättringar och förändringar för att minska risken för skador sker inte 

systematiskt och det saknas dessutom forskning inom området. Därför menar Maguire att vi står 

inför en viktig förändring, då forskning tyder på att fysiska och psykiska skador ökar bland 

ambulanspersonal.  

2.3 Fysisk och psykisk arbetsmiljö för ambulanspersonal 

2.3.1 Trafik 

Arbetet inom ambulanssjukvården sker till stor del ute på vägarna. I Sverige finns det ca 700 

ambulanser och varje år sker ungefär en miljon utryckningar i landet (SOS Alarm, 2016). 

Trafikolyckor sker varje dag och trots statens nollvision dör ca 250 personer varje år i trafiken 
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(Trafikverkets årsrapport, 2015). Att ha trafiken som arbetsplats är en risk i sig. Dels på grund av 

den vanliga trafiken, dels beroende av den ökade risken som uppstår vid utryckningskörning. Det 

finns ingen tillförlitlig statistik över skador och incidenter som innefattar ambulansfordon, skriver 

Lundälv (2016). Utöver själva framförandet av fordonet är det alltså risker i samband med 

trafikolyckor där personal måste befinna sig på bilvägen. I samband med detta kan dessutom 

kemiska ämnen, brand eller fordon som ligger ostadigt öka riskerna, som exempelvis vid 

losstagning av patient, menar Lundälv. 

2.3.2 Arbetstider 

Ambulansen måste vara bemannad dygnet runt. Det innebär arbete både nattetid och under 

jourtid. Att väckas och kvittera ett larm inom 90 sekunder kan innebära ökad sömnsvårighet och 

därmed ökad risk att somna vid ratten (Aasa & Wiitavaara, 2016). Enligt en 

stressforskningsrapport som gjorts av Stressforskningsinstitutet (Kecklund, Ingre & Åkerstedt, 

2010) beskrivs skiftarbete, såsom natt- och morgonskift, ge kraftiga akuta sömnstörningar i form 

av 2-3 timmar förkortad sömn. Orsaken till störd sömn är att tiden för sömn kolliderar med den 

biologiska klockan. Det innebär att sömn sker under den tid på dygnet då vi normalt ska aktiveras 

fysiologiskt och psykologiskt. I samma rapport presenteras forskning som visar att en effekt av 

trötthet är minskad säkerhet, och att sömnbrist kan leda till sämre interaktion med omgivningen. 

Om detta exempelvis sker i samband med utryckning ökar risken för olycka. Det finns 

kvantitativa studier (Stutts et al., 2003 & Åkerstedt et al., 2001) som visar att risken för 

singelolyckor i vägtrafik ökar på natten och tidig morgon där föraren somnat. För människor som 

arbetade mer än 60 timmar per vecka ökade risken för olyckor relaterade till trötthet. Detta går att 

överföra till hälso- och sjukvården och framförallt ambulanssjukvården då dygnspass och övertid 

kan innebära långa arbetspass. Förutom att arbete kan ske en hel natt och därmed öka risken för 

olycka, ökar dessutom risken för olycka efter skiftet på väg hem efter arbetet (Kecklund et al., 

2010). 

2.3.3 Stress  

Arbete inom hälso- och sjukvården innebär dagligen möten med människor i kris. Att stressade 

situationer uppstår är ett faktum. Hur individen, gruppen och arbetsgivaren sedan arbetar med 

stressrelaterade problem påverkar individens sätt att hantera sin hälsa. Stress och hög 
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arbetsbelastning kan dessutom påverka vårdaren som i sin tur kan leda till brister i 

patientsäkerheten (Jonsson, 2016). Nationella och internationella undersökningar visar att 

förekomst av stress hos ambulanspersonal är vanlig. Vidare beskrivs hur ålder, antal år i yrket 

och socialt stöd är betydelsefullt i samband med stressreaktioner (Karlsson et al., 2015).  

2.3.4 Fysiskt och psykiskt påfrestande arbetsuppgifter 

Samtidigt som en stor del av arbetstiden kan innebära stillasittande för ambulanspersonal, består 

arbetet även av fysiskt påfrestande uppgifter. En studie av Lee och Lee (2015) beskriver hur 

prevalens av muskuloskeletala symtom var hög hos ambulanspersonal (88,3 %). Det vanligaste 

besväret var smärta i nedre delen av ryggen, följt av nackbesvär och axelbesvär. Problemen var 

vanligare hos kvinnor, men ökade framför allt med stigande ålder hos båda könen. I en 

litteraturstudie av Sterud, Ekeberg och Hem (2006) framkommer att ambulanspersonal har högre 

dödlighet, det är en högre nivå av dödsolyckor, en högre grad av arbetsskador och fler går 

tidigare i pension på medicinska grunder än den generella befolkningen och arbetstagare inom 

hälso- och sjukvården. Det framkommer också att ambulanspersonal lider av mer 

muskuloskeletala besvär än den övriga befolkningen. Vidare är det, förutom ryggproblem 

relaterat till lyft, vanligare med högt blodtryck, psykisk stress, huvudvärk, sömnproblem, 

ischemisk hjärtsjukdom etc. hos ambulanspersonal jämfört med andra arbetsgrupper. Det 

föreligger alltså enligt nämnd studie en bred hälsoproblematik bland ambulanspersonal. Sterud, 

Ekberg och Hem tar också upp grad av posttraumatiskt stressymtom som visar sig vara mer än 20 

% hos den medverkande ambulanspersonalen i fem av sju studier. Ungefär liknande prevalens av 

ångest och psykisk ohälsa var rapporterade i fem studier. Där är det däremot inte redovisat att 

ambulanspersonal lider av mer psykisk ohälsa än den generella befolkningen.  

Hot och våld mot ambulanspersonal är ett problem som tenderar att bli allt vanligare (Carlsson, 

2016). Arbetsmiljöverket (2015) genomförde en statistisk undersökning om hot och våld. 

Rapporten visade att personal inom vård och omsorg är särskilt utsatta för våld eller hot om våld i 

arbetet. 

2.4 Kompetensbeskrivning för ambulanssjuksköterskor 

Socialstyrelsen har utfärdat en kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor. Den ligger 

till grund för alla sjuksköterskor med specialistkompetens. Det finns även en 
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kompetensbeskrivning för ambulanssjuksköterskor. Där beskrivs bland annat 

ambulanssjuksköterskans kunskaper inom omvårdnad, medicin, prehospital miljö, samverkan och 

ledarskap, forskning, utveckling och utbildning. Exempelvis står det i kompetensbeskrivningen 

hur en ambulanssjuksköterska ska praktisera en professionell inställning inför patienters 

hemmiljö och tillämpa ett etiskt förhållningssätt på skadeplats och i offentlig miljö. Dessutom ska 

ambulanssjuksköterskan upprätta handlingsberedskap för hot och våldssituationer. Under 

rubriken ”forskning, utveckling och utbildning” står det bland annat att hen ska delta i utveckling 

av ny teknik och utrustning samt identifiera säkerhetsbrister och medverka i utveckling av säker 

och komfortabel transport (SFS, 2001:319; SFS 2010:659). Vidare står det att 

ambulanssjuksköterskan ska kunna identifiera riskfyllda miljöer, förflytta sjuka och/eller skadade 

patienter samt transportera på ett trafik- och patientsäkert sätt.  

 

2.5 Vårdmiljö 

En säker och god arbetsmiljö för ambulanspersonalen ger också en säker och god vårdmiljö för 

patienten. Miljö är ett begrepp inom omvårdnadsämnet. Inom ämnet omvårdnad har miljön och 

livssituationen betydelse för patientens hälsa, att främja en god hälsa kan handla om att stödja 

patienten till att kunna leva på ett meningsfullt sätt och där behöver miljön och det sammanhang 

patienten befinner sig i beaktas (Wijk, 2014).	   

Begreppet miljö är alltså ett vårdvetenskapligt begrepp. Vårdvetenskapens metaparadigm, dvs. 

grundpelare, är konsensusbegreppen: människa, miljö, hälsa och vårda/vårdande. Hos alla 

omvårdnadsteoretiker utvecklas inte miljöbegreppet lika väl utvecklat som de övriga begreppen. 

Språkbruket gällande begreppet miljö inom vårdvetenskapen växlar mellan vårdmiljö, 

omgivning, värld och livsvärld (Ylikangas, 2012).  

Enligt Ylikangas (2012) innehåller också miljöbegreppet fem dimensioner, dessa är: atmosfär, 

omvärld, omgivning, medelpunkt, och förhållande. Människan ses i sin miljö ur ett holistiskt 

perspektiv. Omgivningen är det som finns i närheten runt omkring människan och har ett 

förhållande till omvärlden. Vidare är omvärlden den värld och verklighet som finns runt 

människan med hennes omgivning i sammanhanget. Atmosfären som är en del av omgivningen 

med rymd och klimat och livsluft fylld av en anda och stämning bidrar till hur en människa trivs 
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och inverkar på vilka förhållanden som kan utvecklas. Förhållanden kan innebära den relation 

och situation där beröring i form av närhet, hänsyn och uppträdande formar människan i centrum. 

Människan är alltså medelpunkten och huvudpersonen i miljön som hon eller han vistas i. 

Fridh (2014) menar att varje människa är unik och upplever svår sjukdom och livets påfrestningar 

olika. Detta gäller även patientens upplevelser av sin skadade kropp och vårdmiljön om patienten 

kräver vård på en intensivvårds avdelning (IVA). Dessa upplevelser bör även kunna appliceras på 

många patienter som kräver ambulanssjukvård. Då många patienter som vårdas både på IVA och 

i ambulansen är medvetna om sin livshotande situation upplever de sig som mycket utlämnade 

och sårbara. Att skapa en säker omgivning och en stödjande miljö som inte skadar patienten utan 

istället främjar läkande och återhämtning är något som är viktigt för den enskilda patienten.  

 

 

2.6 Patientsäkerhet 

Utifrån ambulanssjuksköterskans kompetensbeskrivning ska ambulanssjuksköterskan kunna 

identifiera riskfyllda miljöer, skapa säkra vårdrum och utifrån vårdtempo utföra, utvärdera, vårda 

och behandla under transport (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). 

I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) som naturligtvis också gäller 

för ambulanssjuksköterskor står även att sjuksköterskan ska ha förmåga att reflektera över, 

motivera och medverka till att utveckla en god vårdmiljö, värna om estetiska aspekter i 

vårdmiljön, medverka i arbetsmiljöarbetet samt uppmärksamma arbetsrelaterade risker och aktivt 

förebygga dessa.  

Även enligt Svensk sjuksköterskeförenings senaste kompetensbeskrivning för sjuksköterskor, 

2017, ska den legitimerade sjuksköterskan ha handlingsberedskap för att kunna förebygga att 

patienter drabbas eller riskerar att drabbas av vårdskada, detta genom att arbeta patientsäkert och 

följa de regelverk som finns. Sjuksköterskan ska också vara medveten om eventuella risker och 

aktivt arbeta för att identifiera risker och rapportera negativa händelser. Vidare ska patientens 

rättigheter, integritet och självbestämmande i säkerhetsarbetet beaktas. 
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Enligt patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, skall också vårdgivaren planera, leda och kontrollera 

verksamheten på ett sådant sätt att god vård upprätthålls. Vårdgivaren ska också vidta åtgärder 

och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. 

2.7 Problemformulering  

Sammanfattningsvis visar forskning att prehospitalt arbete innebär att ambulanspersonal kan 

drabbas av olika fysiska och psykiska hälsorisker (Sterud, Ekeberg & Hem, 2006). Med 

ambulansverksamheten följer uppdrag att arbeta inom både för sig själva och för patienten 

riskfyllda miljöer. Det kan även förekomma fysisk belastning, psykisk belastning och obekväma 

arbetstider med t.ex. dygnstjänstgöring med omedelbar beredskap (Aasa & Wiitavaara, 2016). 

Forskare menar att allt för lite studier gjorts inom ämnet (Maguire et al., 2013). I professionen för 

ambulanspersonal ingår att skapa en säker miljö för både personal och patient.  

Eftersom människan är mittpunkten i och huvudpersonen i den miljön hon eller han befinner sig i 

(Ylikangas, 2012), blir ambulanspersonalens arbetsmiljö och patientens vårdmiljö densamma. 

Det vill säga en säker och god arbetsmiljö för personalen ger också en säker och god vårdmiljö 

för patienten.  

Ambulanspersonal måste kunna identifiera riskfyllda miljöer, förflytta sjuka/skadade samt 

transportera trafik- och patientsäkert (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Genom att beskriva ambulanspersonalens erfarenheter kring 

arbetsrelaterad fysisk ohälsa och deras förslag på förbättring kan föreliggande studie 

förhoppningsvis tillsammans med utökad forskning leda till utveckling inom dels arbetsmiljö, 

vårdmiljö och arbetsrelaterad hälsa hos ambulanspersonal.  

3 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva ambulanspersonals erfarenheter av arbetsrelaterad fysisk 

ohälsa samt att beskriva förslag till åtgärder till förbättrad arbetsrelaterad hälsa. 

4 Metod 

4.1 Design 

Studien är kvalitativ och har en deskriptiv design med induktiv ansats (Polit & Beck, 2012).  
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4.2 Tillvägagångssätt 

4.2.1 Urvalsmetod  

Ett frivillighetsurval enligt Polit och Beck (2012), ”volunteer sample”, användes där all 

ambulanspersonal på tre ambulansstationer i mellansverige tillfrågades om deltagande i studien. 

Enligt Polit och Beck är denna urvalsmetod lämplig om man vill att personer ska stiga fram och 

berätta om sina erfarenheter kring ett ämne. 

4.2.2 Inklusions- och exlusionskriterier 

För att inkluderas i studien krävdes att informanterna var antingen tillsvidareanställda eller hade 

ett långtidsvikariat på respektive station samt att de arbetat i mer än sex månader. Eftersom 

inbjudan att delta i studien gick ut till samtlig personal på de tre stationerna ombads de som inte 

var kvalificerade att delta i studien att bortse från utskicket. Detta gällde alltså timanställda, 

sommarvikarier och personal som arbetat mindre än sex månader. Anledningen till att dessa inte 

inkluderades var att författarna ville att informanterna skulle ha en viss tids erfarenhet av jobbet. 

Skälet till att inte tim- och sommarvikarier inkluderades var också p.g.a. att många av dessa 

troligen inte arbetade under den aktuella datainsamlingsperioden och att det då skulle bidra till att 

svarsfrekvensen skulle bli missvisande låg. 

4.2.3 Datainsamling 

Inbjudan och information om studien skickades ut via e-post till samtliga medarbetare på tre 

ambulansstationer i en region i mellansverige. Medarbetarna informerades skriftligt om att de 

genom att svara på den i mejlet bifogade länken till frågeformuläret accepterade att delta i 

studien. Frågorna som ställdes i frågeformuläret redovisas i bilaga 1. Frågeformuläret skapades i 

det nätbaserade programmet Survey Monkey och de svarande fick klicka på en länk i mejlet för 

att komma till detta. Godkännande av genomförandet av studien inhämtades från respektive chef 

på stationerna. Frågeformuläret bestod dels av kryssfrågor rörande ålder, kön, yrkesprofession 

och yrkeserfarenhet, dels öppna frågor där personalens erfarenheter av fysisk ohälsa var det 

centrala, samt frågor om förslag till förbättringar. Frågorna formulerades för att svara mot 

studiens syfte. Omfattningen på datamaterialet blev 23 A4-sidor utskrivna från Survey Monkey. 

Datainsamlingen skedde mellan 10:e februari – 1:a mars 2017. Flödesschema för 
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datainsamlingen ses nedan (figur 1). En påminnelse om att svara på frågeformuläret skickades ut 

en vecka efter det första utskicket och efter ytterligare två veckor avslutades datainsamlingen 

genom att länken till frågeformuläret stängdes. Totalt skickades inbjudan om att delta i studien ut 

till 180 medarbetare (Tabell 1) via personalens jobbmejl.  Tillstånd att använda personalens 

jobbmejl till detta syfte fick författarna via verksamhetscheferna i samband med godkännande av 

studien.  

 

 

 

Totalt inkom 55 fullständigt besvarade frågeformulär efter de båda utskicken. Eftersom inbjudan 

om deltagande i studien gick ut till alla anställda blev det ett bortfall i relation till inklusions- och 

exklusionkriterierna, d.v.s. timvikarier, sommarvikarier och personal som inte arbetat i mer än 

sex månader exkluderades. Enligt Human Resources-personal (Personlig kommunikation region i 

Berörda	  chefer	  inom	  de	  
tre	  aktuella	  

ambulansnssta?onerna	  
kontaktades	  	  

Informa?onsbrev	  för	  
godkännande	  av	  studien	  
skickades	  ut	  ?ll	  berörda	  

chefer	  

Informa?on	  och	  inbjudan	  
?ll	  studien	  och	  länken	  ?ll	  
frågeformuläret	  skickades	  
?ll	  personalen	  via	  deras	  

jobbmail	  

Frågeformulären	  låg	  
öppna	  för	  aH	  svara	  på	  i	  

det	  nätbaserade	  
programmet	  Survey	  	  
Monkey	  i	  tre	  veckor	  

En	  påminnelse	  om	  aH	  
svara	  på	  frågeformuläret	  
skickades	  ut	  eMer	  en	  

vecka	  

Datamaterialet	  
sammanställs	  i	  tabeller	  i	  

MicrosoM	  Word	  

Tabell 1 Översikt av undersökningsgrupp. 

Totalt antal tillfrågade 

om att delta i studien. 

Totalt antal möjliga 

deltagare att inkluderas i 

studien. 

Antal som inte inkluderades 

p.g.a. studiens 

exklusionskriterier. 

180 pers. 137 pers. 43 pers.  

Figur 1 Flödesschema för datainsamling 
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mellansverige 2017-03-25) var det totalt 137 ordinarie anställda som arbetat i mer än sex 

månader.  

4.2.4 Urvalsgruppen 

Av de totalt 55 personer (40 % av de som var möjliga att inkludera i studien) som besvarade 

frågeformuläret var 16 av informanterna kvinnor (29 %) och 39 av dem män (71 %). De flesta 

som svarade på frågeformuläret var utbildade ambulanssjuksköterskor (74 %). Andelen 

grundutbildade sjuksköterskor utan specialistutbildning var 13 % och 7 % av de som svarande 

var undersköterskor. Utöver dessa yrkeskategorier fanns också de med en annan 

specialistsjuksköterskeutbildning och den andelen var ca 4%. Ett antal av informanterna, 9%, 

hade förutom specialistvidareutbildningen till ambulanssjuksköterska även en annan 

specialistutbildning. En av informanterna valde att inte uppge sin profession. 

Åldersfördelningen bland informanterna varierade från 26 till 63 år, medelvärdet var 43,7 år och 

vad gäller arbetslivserfarenhet inom ambulanssjukvården så var variationen mellan 1 och 44 år 

med ett medelvärde på 17,2 år. 

4.2.5 Analysmetod 

Den analysmetod som användes var manifest innehållsanalys i enlighet med Graneheim och 

Lundman (2004). Manifest innehållsanalys syftar till att beskriva vad informanterna säger utan att 

tolka materialet. För att få en helhetsförståelse av det insamlade datamaterialet lästes detta 

igenom ett flertal gånger och meningsbärande enheter som relaterade till studiens syfte 

identifierades. De meningsbärande enheterna kopierades från Survey Monkey och klistrades in i 

den tabell i Microsoft Word som användes för analys.  Dessa omformulerades i kondenserade 

meningsenheter, vilket innebär att meningen avkortas utan att förlora sin innebörd. Därefter 

kodades materialet. Koden kan beskrivas som en kort benämning som görs för varje kondenserad 

meningsbärande enhet. Koderna ska stå i relation till kontexten och ses som en etikett. Genom att 

infoga meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet och kod i tabellverktyget i Microsoft 

ordbehandlingsprogram Word, kunde informationen organiseras efter kod. Liknande koder fördes 

samman genom sortering i Word och färglades för att få en överblick. Likheter och skillnader i 

koder skapade sedan subkategorier, som i nästa steg skapade kategorier. Detta resulterade i att 3 

kategorier och 10 subkategorier utkristalliserades. Analysen av det insamlade datamaterialet 
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gjordes i samtliga steg gemensamt av författarna. Ett exempel från analysprocessen med 

redovisning av meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kod, subkategori och kategori 

redovisas nedan i tabell 2.  

Tabell 2 Exempel från analysprocessen. 

 

4.3 Etiska resonemang 

Enligt Polit och Beck (2012) är det mycket viktigt att människors rättigheter är skyddade när de 

ingår i en studie. De nämner tre viktiga principer som forskaren bör förhålla sig till, vilka är 

godhetsprincipen, respekt för mänskliga rättigheter och rättviseprincipen. Genom att ställa frågor 

om jobbiga händelser kan studier med frågeformulär åsamka påfrestande känslor hos deltagaren. 

Polit och Beck menar inte att forskaren ska undvika viktiga frågor, men att forskaren måste vara 

medveten om problemen. En arbetsskada kan återkalla jobbiga minnen och det är vi medvetna 

om, men vi anser att det ändå är viktigt att be deltagarna beskriva händelsen.  

Om studien kan leda till förbättrad arbetsmiljö, vårdmiljö och ökad patientsäkerhet följer vi som 

författare principen om ”att göra gott”. Vidare är människan en autonom individ som har rätt att 

göra egna val. Det är viktigt enligt Polit och Beck att forskaren respekterar mänskliga rättigheter, 

t.ex. genom att informera deltagarna om studiens syfte och kliniska nytta, forskarens ansvar och 

Meningsbärande 
enhet (MBE) 

Kondenserad 
meningsenhet 
(KME) 

Kod Subkategori Kategori 

Ryggont lätta 
domningar i lår och 
stelhet i ryggen av och 
till 

Intermittenta 
ryggsmärtor 

Arbetsskada 
 
 

Erfarenheter av 
olika skadetyper 
 

Att drabbas av 
arbetsrelaterad 
fysisk ohälsa 

Genom att jag håller 
mig aktiv på fritiden 
och kommer utvilad 
till arbetet då tror jag 
att fysisk ohälsa 
minskar 

Aktiv på fritid och tid 
för återhämtning 
bidrar till minskad 
fysisk ohälsa 

Egenansvar att 
upprätthålla 
god fysik. 
 
 
 

Fysisk aktivitet 
för bibehållen 
hälsa 

Att arbeta för 
bibehållen och 
förbättrad fysisk 
hälsa 

Minska lyften så långt 
det går, ta hjälp av de 
hjälpmedel som finns 
oavsett pris!  

Minska lyft genom 
förbättrad utrustning  

 

Förbättrad 
utrustning ger 
minskade lyft 
 
 

Förslag för att 
undvika fysisk 
ohälsa 
 

Att arbeta för at 
undvika fysisk 
ohälsa 
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eventuella risker. Författarna kommer inte att kunna röja deltagarnas identitet då själva 

frågeformuläret fyllts i anonymt. Dessutom strider det mot personuppgiftslagen (Pul 1998:204) 

att sprida personliga uppgifter. Lagen är till för att skydda personers integritet.  

Den tredje principen, rättviseprincipen, innebär enligt Polit och Beck (2012) att forskaren måste 

behandla deltagarna jämlikt. T.ex. har studien skickats ut till alla i personalgrupperna oavsett 

bakgrund, kön, ålder etnisk tillhörighet och yrkesprofession. Resultatet har presenterats på ett 

sådant sätt att t.ex. yrkesprofession eller kön inte styr urvalet av information eller citat i texten. 

Frågeformuläret besvarades helt anonymt för att inte enskilda händelser ska kunna kopplas till en 

person. Författarna till denna studie kunde inte se vem som svarat vad och informanternas svar 

kunde inte kopplas till den mejladress länken med frågeformuläret skickades till.  

Datamaterialet behandlades anonymt, genom att enbart författare och handledare hade tillgång till 

det insamlade materialet. Deltagandet i studien var frivilligt, vilket innebar att de tillfrågade 

kunde bortse från mejlet och i och med det välja att inte delta. Resultatet är presenterat på ett 

sådant sätt att det inte ska vara möjligt att identifiera enskilda individer. För att ytterligare skydda 

deltagarnas anonymitet efterfrågades inte vilken station informanten tillhör. Svaren från 

frågeformulären förvaras på författarnas och handledarens datorer, vilka är lösenordskyddade. 

När uppsatsen är godkänd kommer svaren att raderas. Skriftligt godkännande inhämtades från 

cheferna på de tre ambulansstationerna som ingått i studien.  

En erkänd internationell etisk kod är Helsingforsdeklarationen där en av de bärande idéerna är att 

balansera behovet av ny kunskap och deltagarnas hälsa och intresse. Enligt 

Helsingforsdeklarationen bör forskning dessutom granskas av oberoende personer (Kjellström, 

2012). Ingen etisk ansökan har gjorts i samband med föreliggande studie. Däremot beaktar 

författarna både etiska principer enligt Helsingforsdeklarationen och svensk lagstiftning. 

Handledare har granskat forskningsplanen innan kontakt tagits med chefer på respektive 

ambulansstation.  

5 Resultat 

Ur analysen framkom tre kategorier: ”Att drabbas av arbetsrelaterad fysisk ohälsa, ”Att verka för 

bibehållen och förbättrad fysisk hälsa” och ”Att verka för att undvika fysisk ohälsa”. samt tio 

subkategorier, vilka beskrivs nedan i löpande text med tillhörande citat (Tabell 3).  
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Tabell 3, kategorier och subkategorier 

 

 

5.1 Att drabbas av arbetsrelaterad fysisk ohälsa 

I kategorin ”Att drabbas av arbetsrelaterad fysisk ohälsa” beskrev informanterna sina erfarenheter 

av skador som uppstått i samband med arbete, men också de olika situationer då skador uppstått. 

Informanterna beskrev vidare att alla arbetsskador inte anmäldes. Den tredje subkategorin 

beskriver dock de som anmält och de som inte anmält arbetsskada samt anledning till varför detta 

skedde och inte skedde. 

5.1.1 Erfarenheter av olika skadetyper 

Mer än hälften av informanterna beskrev att de inte drabbats av fysisk ohälsa de senaste fem åren 

som de kan relatera till arbetet. Senare i frågeformuläret efterfrågades om det finns några övriga 

fysiska åkommor som de upplever kopplade till arbetet. Där var det flera som beskrev en 

variation av fysisk problematik. Det framkom också att det fanns en variation med olika typer av 

Kategori Subkategori  

Att drabbas av arbetsrelaterad 
fysisk ohälsa 

 

Erfarenheter av olika skadetyper 

Situationer då skador uppstår 

Att anmäla eller att inte anmäla arbetsskada 

Att verka för bibehållen och 
förbättrad fysisk hälsa 
 

 

Fysisk aktivitet för bibehållen hälsa 

Förbättrad utrustning ger mindre lyft 

Öka användandet av befintlig utrustning 

Att verka för att undvika fysisk 
ohälsa 

 

Förslag för att undvika fysisk ohälsa 

Ohälsa på arbetsplatsen måste uppmärksammas av 
arbetsgivare 

Ökade resurser för att undvika ohälsa på arbetsplatsen 

Erfarenhet efter att ohälsa inträffat 
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skador. Det som beskrevs som ohälsa av informanterna passar in på Arbetsmiljöverkets 

definitioner av arbetsskada, arbetssjukdom och allvarlig arbetsolycka. Ambulanspersonalen 

beskrev i frågeformuläret olika typer av fysisk problematik och dessa var ryggproblem, 

sömnproblem, magproblem, knäproblem, sårskador, klämskador, stickskador, hörselproblem 

samt arm- och axelproblem. Vanligast förekommande fysisk ohälsa enligt informanterna var 

ryggproblem.  

Ryggont och lätta domningar i lår och stelhet i ryggen av och till 

(Undersköterska, man 50 år ). 

Problem med rygg och nacke. Trafikolycka i tjänsten, samt många lyft av 

patienter (Ambulanssjuksköterska, man, 27 år). 

5.1.2 Situationer då skador uppstår 

Informanterna beskrev en variation av situationer där fysiska arbetsrelaterade skador hade 

uppstått. Flera av dessa situationer var vid lyft och förflyttningar av patient i samband med 

brådskande situationer. Andra situationer där informanterna beskrivit att fysisk arbetsskada 

uppstått kunde vara ogynnsam miljö, t.ex. vid förflyttning av patient i skogen där personalen 

trampat snett och rivit sig på kvistar. Några informanter beskrev att de har skadat ryggen vid lyft 

av utrustning i och ur ambulans. Övriga skador som informanterna rapporterat om i 

frågeformuläret är rivmärken från dement patient, stänk av avfettningsmedel i ögat i samband 

med bilvård, samt tinnitus efter trafikolycka. Två variationer av situationer framkom i den här 

subkategorin. Den ena innefattade engångshändelser såsom lyft- och klämskador, stickskador på 

kanyler, trafikolyckor i samband med utryckningar och situationer vid brådskande fall där 

informanterna upplevt att de som ambulanspersonal ”tvingats” lyfta oergonomiskt.  Den andra 

inriktningen innefattade mer förslitningsskador såsom smärtor och problem som uppkommit efter 

långvariga eller mångåriga situationer av bårbärning, arbete i knästående samt mycket 

stillasittande och bilåkande. 

Jag har tidigare jobbat väldigt mycket i knästående i det patientnära arbetet 

eftersom patienten ofta är sittande eller liggande. Därtill kommer de mer 

specifika tillfällena i knästående, exempelvis vid HLR. Jag har dock märkt 
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problem med rörlighet och smärta i knälederna efter knästående. Detta är ett 

problem som uppkommit de sista 1-2 åren (Ambulanssjuksköterska, man, 33 år ). 

Jag har framför allt fått ont i ryggen vid ett flertal tillfällen. Ibland vid inlyft av 

båren i ambulansen med en tung patient då kollegan samtidigt lyfter lite mindre 

än den borde alternativt att inlyftet blir osynkat så det blir snedbelastning. Även 

när tyngre patienter ligger i ett trångt utrymme, ex garderob eller litet badrum 

och för att få ut denne krävs att lyftet blir väldigt snett och inte alls ergonomiskt 

(Ambulanssjuksköterska, kvinna, 33 år). 

Några har även beskrivit hur fysiska problem kan ha orsakats av mycket stillasittande, t.ex. 

genom att ambulanspersonal åker mycket bil. Dessutom kan ”väntan på larm” vara påfrestande 

psykiskt, vilket vissa angav som möjliga orsaker till fysiska besvär såsom sömnbesvär, 

magproblem och hjärtproblem. 

Sömnsvårigheter r/t oregelbundna/nattarbetstider (det är påfrestande att "vänta" 

på larm och samtidigt försöka vila). (Ambulanssjuksköterska, man, 33 år)  

5.1.3 Att anmäla eller att inte anmäla arbetsskada 

Det var flera som anmält arbetsskador även om största andelen av informanterna inte har anmält 

arbetsskador. I svaren framkommer att man anmäler fall som anses ”tydliga” och fall där 

sjukskrivning skulle behövas. I ett fall upplevde t.ex. informanten att den uppkomna ryggsmärtan 

var så svår att personen var tvungen att gå hem från jobbet omedelbart och då skrevs en 

arbetsskadeanmälan.  

Arbetsskadeanmälan gjordes ifall jag skulle behöva vara sjukskriven 

(Ambulanssjuksköterska, man, 30 år). 

Gjorde nog en anmälan angående min nagel då denna kändes mer 

"tydlig/blodigt" samt när jag stack mig på kanylen (Ambulanssjuksköterska, 

kvinna, 33 år).  

Anledning till att arbetsskadeanmälan gjordes var att jag var tvungen att gå hem 

direkt efter olyckan då jag inte kunde fortsätta jobba p.g.a. ryggont 

(Sjuksköterska, kvinna, 29 år).  
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Klämskador, kortvarig ryggsmärta, knäbesvär och supraventrikulära extraslag är några av de 

besvär som inte anmälts som arbetsskada. En del beskrev att arbetsskadeanmälan inte blev 

genomförd eftersom det var småskador och att man får räkna med vissa arbetsskador. Andra 

beskriver att de antagit att smärtan bara kommer att bli kortvarig och att den uppkomna skadan 

kommer att läka och inte ge några bestående men och därför valt att inte anmäla. I något fall 

visade det sig efteråt att skadan trots allt blev bestående. Några beskrev att man inte anmält på 

grund av okunskap och lathet, att det helt enkelt inte blivit av.  

Klämskador på fingrar, smärta i rygg vid tunga lyft av obesa patienter. Anmälan 

gjordes inte på grund av okunskap och lathet (Ambulanssjuksköterska, man, 30 

år). 

Det var flera som beskrev att det varit svårt att påvisa exakt hur en skada eller sjukdom uppkom 

varför en anmälan blev svår att genomföra. Exempelvis var det flera som beskrev sömnproblem 

och att det troligtvis har med oregelbundna arbetstider att göra, men det var inget som bevisats 

och därmed inget att anmäla.  

Har episoder med SVES som dyker upp oregelbundet och håller i sig allt från 

några timmar till flera dagar. Haft ett tiotal sådana episoder det senaste året. 

Kan eventuellt bero på nattarbete och oregelbunden dygnsrytm, men det kan ju 

vara så att jag hade fått det även om jag bara jobbade dagtid 

(Ambulanssjuksköterska, man, 37 år). 

Svårt att skriva skadeanmälan när det inte går att identifiera en specifikt 

utlösande orsak utan att det troligtvis beror på mångårigt slitage 

(Ambulanssjuksköterska, man, 59 år).  

Mindre besvär såsom ryggskador i samband med lyft anmäldes sällan då flera av informanterna 

beskrev detta som mindre besvär. Fler beskrev hur skador som förväntas vara lindriga och inte ge 

bestående men inte anmälts. 

Kortvarig ryggsmärta, muskulär, i samband med tungt lyft. Upplevt som mindre 

besvär och därför inte anmält (Annan specialistutbildad sjuksköterska, man, 63 

år). 
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Andra beskrev hur en skada kan ha uppstått för länge sedan och kvarstår, men att det var så länge 

sedan samt att arbetet går att utöva med skadan så att det därför inte varit aktuellt att anmäla och 

att ambulanspersonal får räkna med vissa skador 

Knäbesvär efter trampat ner i ett hål i skogen när vi bar tung patient för 12-13 år 

sedan. Klarar ingen lång belastning som löpning mer än 5 km el skidor 1-2 

timmar. Till vardags o i jobb ok varpå ej aktuellt att gå vidare o kolla upp skada 

nu (Ambulanssjuksköterska, man, 49 år).  

Det framkom också att arbetsskada inte anmäls för att det anses vara en del av arbetet. Många 

beskrev att skadorna var så pass lindriga att de kunde fortsätta arbeta gjordes ingen anmälan. 

Anledning till att arbetsskadeanmälan inte gjordes var att jag inte tyckte det 

behövdes, känslan av att "detta får man räkna med (Ambulanssjuksköterska, 

kvinna, 33 år). 

Har inte anmält arbetsskada då jag halkade ute i stentrapp vart rejält blåslagen 

men kunde jobba vidare varför jag lät det bero (Ambulanssjuksköterska, man, 49 

år). 

Informanterna beskrev att det kan vara så att personal som skadar sig i arbetet eventuellt skriver 

en avvikelserapport i samband med detta. Det betydde dock inte att man också genomför en 

arbetsskadeanmälan.  

Anmälan har inte genomförts vid samtliga tillfällen, men vid ett fall då 

sjukskrivning blev aktuell skrevs avvikelse för att det skulle finnas någon form av 

dokumentation av händelsen (Ambulanssjuksköterska, man, 37 år).  

Anledning till att anmälan inte gjorts kan alltså både vara, som någon av informanterna uttrycker 

det, på grund av ”okunskap och lathet”, men även att på grund av att man struntat i det. Antingen 

för att en del skriver avvikelse och tror att det är samma sak som arbetsskadeanmälan, eller för att 

man inte tror att det leder till något. Ansvaret ligger på individen att anmäla sin egen arbetsskada, 

även om flera beskriver hur arbetsgivaren uppmanat personer att anmäla vid allvarliga skador. 

5.2 Att verka för bibehållen och förbättrad fysisk hälsa  
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Kategorin ”Att verka för bibehållen och förbättrad fysisk hälsa” beskrevs utifrån tre 

subkategorier: fysisk aktivitet som förslag för bibehållen hälsa, förbättrad utrustning ger mindre 

lyft och öka användandet av befintlig utrustning. 

5.2.1 Fysisk aktivitet för bibehållen hälsa 

Att verka för förbättrad fysisk hälsa på arbetsplatsen var något som de flesta deltagarna hade 

erfarenhet av. Det framkom många förslag på förbättringar och idéer för att bibehålla och 

förbättra en god fysisk hälsa på arbetsplatsen. Några av förslagen var fysisk aktivitet på arbetstid, 

träning i kontakt med sjukgymnast eller annat proffs på området och grundligare och fler 

fystester på personal för att ha mål att arbeta mot. Det framkom också förslag på hälsokontroll av 

arbetstagarna för både individens och gruppens säkerhet. Många efterfrågade mer styrd träning. 

Eftersom ambulansyrket innebär fysisk ansträngning önskade en stor del av informanterna 

specifika och individanpassade träningsprogram. Exempelvis ett program att träna efter för den 

som har fysiska besvär i form av t.ex. ryggproblem. De flesta som besvarade enkäten beskrev hur 

mer fysisk aktivitet på arbetstid skulle kunna bidra till bibehållen och förbättrad hälsa.  

Träning på arbetstid. Kontinuerliga fystester så man kan se att kroppen är 

tillräckligt stark för att klara av jobbet. Fystest görs endast vid nyanställning men 

jag tycker detta kan följas upp så man vet hur man ligger till. Jag tycker även att 

tid hos läkare/sjuksköterska för blodtryck och kolesterol osv skall erbjudas med 

jämna mellanrum r/t nattarbete (Sjuksköterska, kvinna, 29 år).  

Fysträning på arbetstid samt personlig tränare/sjukgymnast som hjälper till med 

anpassade program utifrån individen (Ambulanssjuksköterska, man, 36 år).  

Det framkom att det är organisationens, gruppens och individens ansvar att upprätthålla en god 

fysisk hälsa på arbetsplatsen. Exempelvis beskrev flera informanter hur man som individ har ett 

ansvar för sin egen kropp i yrket som ambulanspersonal. Ansvaret ligger hos personen att hålla 

en god fysik med tanke på de arbetsuppgifter som krävs.  

Egenansvar att hålla kroppen i trim. Möjligen mer arbetstid för just träning men 

tveksamt om det hjälper. Den inaktive förblir inaktiv oavsett träning på arbetstid 

eller ej (Ambulanssjuksköterska, man, 54 år). 
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Andra informanter menade att ett ansvar finns hos arbetsgivaren genom att exempelvis ha 

möjlighet att testa personalens fysik och anordna fysisk aktivitet på arbetstid. Några ansåg även 

att det i arbetsgruppen också finns ett ansvar där varje person är skyldig att upprätthålla god fysik 

för arbetsuppgifterna och för att kunna arbeta jämlikt med sin kollega. Ambulanspersonal arbetar 

oftast i par och om den ena är otränad och inte kan lyfta patienten belastar det kollegan som 

måste bära tyngre, dessutom med snedbelastning där risken ökar för oergonomiska lyft. 

Ha fortsatta fystest för att medarbetare ska upprätthålla sin styrka och status. Jag 

upplever att om man jobbar med någon som är svag eller väldigt överviktig som 

inte kan vara med och t.ex. lyfta vid väldigt akuta situationer. Då kommer man 

själv att få göra dåliga lyft för att hjälpa patienten. I de lägena är det heller inte 

möjligt att börja ordna med lyfthjälpmedel. Då ska det gå snabbt och jag tycker 

att man bör kunna ställa krav på att ambulanssjuksköterskor ska klara av det 

(Specialistsjuksköterska, man, 34 år). 

Det framkom att det är viktigt med utbildning i användandet av hjälpmedel då det finns mycket 

hjälpmedel som inte används. I akuta situationer eller brådskande fall blir det då inte naturligt att 

använda dessa hjälpmedel, vilket hade orsakat flera allvarliga skador i den undersökta gruppen. 

5.2.2 Förbättrad utrustning ger mindre lyft 

En stor del av deltagarna hade som förslag att genom ny införskaffande av utrustning minska de 

lyft som är vanligast. Flera personer som arbetat en längre tid (mer än 10 år) beskrev hur det skett 

en förändring i arbetet. Förr lyfte man mer, man lyfte och bar oftare och dessutom var 

utrustningen tyngre. Många av de som drabbats av arbetsskada har gjort det just i samband med 

lyft av bår eller lyft av patient.  

Ett vanligt lyft är enligt några av informanterna när patienten ska lyftas in i ambulansen. Först 

krävs ett lyft att få själva båren på bårsläden, sedan krävs ett marklyft för att lyfta in bår och 

patient. Här fanns förslag på hur hjälpmedel kan installeras. Det kan exempelvis vara en 

lyftanordning i själva bilen som gör det tyngsta lyftet (marklyftet) eller en bil där det går att sänka 

bakdelen så att lyftet inte blir lika högt. En annan del i arbetet där många skadat sig är just 

förflyttning av patient. Exempelvis är det många patienter som inte kan gå nedför för trappor utan 

måste bäras eller dras ned på en madrass. Även här finns olika hjälpmedel att tillgå. Här skiljde 
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sig åsikterna åt bland informanterna. Flera menade att den nya så kallade Pensibåren underlättar 

detta då det finns en trappklättrare. Andra tyckte att den fungerar dåligt och är rädda för att 

använda den. Dessutom ansågs den svåranvänd i exempelvis en spiraltrappa.  

Några av informanterna beskrev hur förbättringsarbete sker hela tiden och att det är lätt att få 

arbetsgivaren att godkänna nya hjälpmedel. En annan del beskrev att det upplevs trögtänkt och att 

många inte vill lära sig nya metoder samtidigt som arbetsgivarna inte vill bekosta nya hjälpmedel. 

5.2.3 Öka användandet av befintlig utrustning 

Flera av informanterna beskrev hur hjälpmedel inte används när det skulle kunna användas. 

Förslag för att öka användandet är att skapa fler övningstillfällen för att personalen mer naturligt 

ska använda hjälpmedel. Om man aldrig använder sådan utrustning under övning eller vid 

patientfall när läget är lugnt, blir det svårt att använda hjälpmedel vid brådskande fall och 

dessutom ökar risken för att skada sig eftersom man är ovan.  

Minimera lyften och använda befintliga hjälpmedel vid förflyttning, använda de 

hjälpmedel vi har ordentligt och ta hjälp av fler om situationen kräver 

(Sjuksköterska, man, 25år). 

Att jag använder de arbetsredskap som finns i ambulansen för att undvika tokiga 

lyft. Att vi hjälps åt. Finns bra hjälpmedel när vi ska lyfta som t.ex. skopbåren, 

utbildningar i form av övning i olika lyft, och att man vet hur hjälpmedlen skall 

användas (Ambulanssjuksköterska, kvinna, 39 år). 

Dels framkom det att individer själva måste ta initiativ att till använda befintliga hjälpmedel i fler 

situationer så att det blir en vana, dels framkommer det att arbetsgivaren har ett ansvar att 

tillhandahålla utbildning i befintlig utrustning och uppmuntra användandet av hjälpmedel. 

5.3 Att verka för att undvika fysisk ohälsa 

Den sista kategorin handlade om ”Att verka för att undvika fysisk ohälsa”. De subkategorier som 

framkom var: förslag för att undvika fysisk ohälsa, ohälsa på arbetsplatsen måste 

uppmärksammas av arbetsgivare, ökade resurser för att undvika ohälsa på arbetsplatsen samt 

erfarenhet efter att ohälsa inträffat.  
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5.3.1 Förslag för att undvika fysisk ohälsa 

I den här subkategorin framkommer ”risktänket” hos ambulanspersonal. Enligt informanterna 

måste risker identifieras och åtgärdas. Här framkom det också hur arbetet för att undvika skador 

ligger på olika nivåer. Någon av informanterna ansåg att den som är förare av ett ambulansfordon 

är skyldig att identifiera risker i varje situation, det kunde t.ex. vara att skydda sig mot en 

smittsam sjukdom eller hur man ställer upp en bil på en olycksplats.  

Några var nöjda med hur det preventiva arbetsmiljöarbetet såg ut. Däremot ansågs det att 

situationer som är omöjliga att förebygga kan uppstå.  

Det pågår ständigt ett arbete med att förbättra vår arbetsmiljö. Det handlar om 

alla tänkbara områden (lyft, halkrisk, kläm/fallrisk, trafik m.m.). Vi får komma 

med vilka förslag vi vill för att förbättra vår arbetsmiljö, det mesta antas och 

implementeras i verksamheten. Problemet är att många saker inte går att 

förebygga (det handlar ffa om när det verkligen är akut och patienter måste 

förflyttas snabbt, då förbiser man många gånger sin egen säkerhet för att göra 

allt för patienten (Ambulanssjuksköterska, man, 33 år). 

Återkommande fystester för samtlig personal med uppföljning för att identifiera 

fysisk ohälsa, syftet är att tidigt identifiera skador/smärtor innan de leder till 

sjukskrivning (Ambulanssjuksköterska, man, 58 år). 

Ett annat förslag var att arbetsgivarna ska vara med på en politisk nivå för att på så sätt kunna 

påverka och förbättra arbetsmiljön även ute i samhället och inte enbart på sjukhuset. De skulle 

exempelvis kunna ha krav på hissar där båren går in vid byggnation av nya fastigheter.  

Minska lyften så långt det går, ta hjälp av de hjälpmedel som finns oavsett pris! 

Påverka bostadsbyggare med hissar av rätt storlek och position i huset! (Ej 

angivit yrkesprofession, man, 61 år). 

5.3.2 Ohälsa på arbetsplatsen måste uppmärksammas av arbetsgivare 

Det framkom att ambulanspersonal ansåg att arbetsgivaren har ett ansvar att fånga upp och arbeta 

med fysisk såväl som psykisk ohälsa. Även här vilar ansvaret på tre nivåer. Arbetsgivaren har ett 

ansvar att upptäcka och arbeta med uppkommen ohälsa. Individen har också själv ett ansvar att 
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påtala ohälsa för att förbättring ska kunna ske. De beskrev att det ur arbetsgruppens synpunkt är 

viktigt att signalera om man på något sätt uppfattar ohälsa på arbetsplatsen. Vidare beskrevs hur 

viktigt det är med en bra kanal från individ till arbetsgivare. En informant beskrev att om man 

som individ inte mår bra och av olika anledningar tycker det är jobbigt att gå till chefen, finns så 

kallade ”kamratstödjare” att vända sig till. Dels kan dessa personer agera bollplank och diskutera 

eller lyssna, dels kan de signalera till arbetsgivaren om något är allvarligt fel. Några informanter 

efterfrågar fler kamratstödjare för att snabbare hinna registrera ohälsa. 

För förbättrad fysisk hälsa på arbetsplatsen krävs att arbetsgivaren är uppmärksam och 

generös med stöd i framtiden!   (Ambulanssjuksköterska, man, 36 år). 

5.3.3 Ökade resurser för att undvika ohälsa på arbetsplatsen 

Ett annat område inom ambulansverksamheten som enligt informanterna kan ändras på för att 

undvika eller minska arbetsrelaterad ohälsa är arbetsbelastningen. Flera av dem beskrev 

sömnproblem efter nattjobb och trötthet efter krävande arbetsuppgifter. Det finns flera förslag 

som involverar fler resurser både i rena ambulanser och i antal personal. Förslag finns också 

rörande SOS som gör prioriteringar och sänder ut ambulanser. Även här efterfrågas ett 

organisatoriskt ansvar, t.ex. genom utbildning av personal som prioriterar larm på SOS. Några 

har beskrivit önskemål om färre antal nätter på schemat för att förbättra återhämtningen.  

Träning, mindre nätter, utökat antal ambulanser då vi ganska ofta får jobba 

oavbrutet då vi har samma antal ambulanser nattetid nu som när jag började på 

ambulansen. Och antalet uppdrag är exakt fördubblade under samma period 

(Sjuksköterska, man, 52 år).  

 

5.3.4 Erfarenheter efter att ohälsa inträffat 

De få som besvarade frågan om hur de upplevt det stöd de fått av arbetsgivare efter en 

arbetsolycka är nöjda. De upplevde att de fått det stöd de behövt, framför allt vid större olyckor 

då det sker rutinmässigt. Någon hade inte upplevt stöd från arbetsgivaren, men hade inte heller 

känt något behov av det.  
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Jag fick mycket bra stöd från arbetsgivaren. Fick information om att detta hände 

med jämna mellanrum på stationen, fick till och med erbjudande att få skjuts hem 

då jag hade svårt att röra mig (Sjuksköterska, kvinna, 29 år). 

En del av de som skadat sig hade bestående men såsom rygg- och knäproblem, men uppgav att de 

har anpassat sig efter det. Som exempel hade en informant ändrat sitt arbetssätt vad gäller arbete i 

knästående, en annan kunde inte träna fullt ut på fritiden men fungerade i arbetet. 

6 Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva ambulanspersonals erfarenheter av arbetsrelaterad 

fysisk ohälsa samt att beskriva förslag till åtgärder till/för förbättrad arbetsrelaterad hälsa. För att 

diskutera föreliggande studies trovärdighet har vi valt att göra detta i enlighet med Graneheim 

och Lundmans (2004) begrepp: credability, dependability, confirmability och tranferabillity. 

Till begreppet ”credability” kopplar Graneheim och Lundman (2004) val av metod och 

analysförfarande såväl som urval av deltagare. De menar att en stor variation av deltagarna ökar 

chansen att se på det valda ämnet utifrån flera aspekter. I föreliggande arbete har urvalet varit 

fördelat när det gäller ålder, kön och yrkeserfarenhet för att få så stor variation som möjligt. Hade 

datainsamlingsmetoden varit i form av individuella ”face-to-face intervjuer” hade det kunnat leda 

till att ett mindre antal informanter kunnat rekryteras, men där mer djupgående förståelse av 

ämnet kunnat inhämtas via dessa. Anledningen till att just ett elektroniskt frågeformulär användes 

var för att underlätta och nå många vid rekryteringen av informanterna samt för att minimera 

tidsåtgången för datainsamling. Dator finns på alla inkluderade ambulansstationer och många har 

dessutom datorer hemma. Eftersom syftet var att beskriva erfarenheter utan att tolka det latenta i 

svaren var en studie med frågeformulär en fördel. Vid en individuell intervjusituation kan 

datainsamlaren, genom deltagarens gester, ansiktsuttryck, tonlägen med mera frestas att tolka det 

berättade, vilket kan påverka analysen av resultatet (Danielsson, 2012). Vi tror att 

frågeformulären i den här studien gav ett objektivt synsätt på informationen. 

För att stärka trovärdigheten och säkerhetsställa att frågorna i formuläret svarade på syftet med 

studien skickades innan den slutliga versionen ett test till tre i förväg informerade personer. Detta 

för att kunna få feedback om frågorna var begripliga samt få förslag till eventuella 

förbättringar/förtydliganden av frågorna. Dessa tre personer var ambulanspersonal som hade 
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kunskap inom området. Några mindre justeringar i formuläret gjordes efter detta, såsom korrigera 

stavfel och ordningsföljd på frågorna. I övrigt gjordes inga tillägg eller förändringar.   

Val av analysmetod föranleddes av att författarna ville beskriva ambulanspersonals erfarenheter 

av arbetsrelaterad fysisk ohälsa och hälsa. Manifest innehållsanalys valdes för att på ett så 

objektivt beskrivande och systematiskt sätt som möjligt presentera vad som framkommit i 

frågeformulären. Ett annat sätt att uppnå credability är enligt Graneheim och Lundman (2004) att 

vid analysprocessen involvera andra forskare eller professionella för att se om de håller med om 

på vilket sätt data blivit kodat och kategoriserat. Eftersom det kan finnas en risk att data går 

förlorad under stegen för kondensering av texten ifrån meningsbärande enhet och när koden 

formuleras för den kondenserade meningsenheten, har handledaren tillsammans med författarna 

varit med och diskuterat samtliga steg under analysprocessen.  

Vi har beskrivit det som deltagarna har skrivit i frågeformulären, utan att tolka vad som skulle 

kunna ”sägas mellan raderna”. Genom att inte göra någon tolkning av det som inte sägs anser vi 

att ambulanspersonalens erfarenheter beskrivs på ett mer objektivt och därigenom säkrare sätt. 

Det är viktigt att påminnas om att ett visst mått av tolkning alltid sker mot bakgrund av 

exempelvis tidigare kunskap och erfarenheter från både ämnes- och forskningsmässiga aspekter. 

Det finns t.ex. en risk att informantens svar tolkas på ett annat sätt av läsaren än vad informanten 

från början menade. Det är vidare viktigt att kategorier och subkategorier täcker data alltså att 

relevant information inte utelämnas (Graneheim och Lundman, 2004). Genom att diskutera 

dependability, alltså tillförlitlighet till studien kan trovärdigheten ytterligare styrkas.  

På grund av att studien genomförts under en termin på specialistsjuksköterskeprogrammet har 

tiden varit begränsad. Det är möjligt att mer variation och mer data hade kunnat samlas in om 

svarstiden för frågeformulären varit öppen en längre tid. Samma frågor i samma ordning har 

ställts till alla informanter, vilket gör att datainsamlingsmetoden inte förändrats under studiens 

gång. Genom att skicka ut frågeformulär kunde ett större antal personer inkluderas i studien och 

därmed ökade möjligheten till stor variation. Dessutom kunde det finnas en risk att för 

informanten känslig information inte skulle komma fram vid en individuell intervjusituation. 

Detta på grund av att det kan vara svårt att muntligt berätta för en okänd person genom 
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bandupptagning om känsliga situationer, men också för att författarna till föreliggande arbete 

genom sitt arbete har kännedom om några presumtiva deltagare.  

Genom ett elektroniskt frågeformulär kunde deltagarna svara anonymt och beskriva sina 

erfarenheter vilket vi ser som en styrka. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kunde intervjuer, 

som är en process, öppnat nya insikter till studiens ämne och lett till mer variation. En svaghet är 

alltså att frågor som inte blivit besvarade i den här studien möjligtvis hade blivit besvarade i en 

intervjusituation. Där finns möjlighet att skapa diskussion genom att ställa följdfrågor som inte 

går att göra i ett färdigtryckt frågeformulär, exempelvis ”kan du berätta mer om varför du inte 

anmält arbetsskadan?” Föreliggande studie kan dock vara viktig som grund inför kommande 

studier angående fysisk ohälsa.  

Confirmability är ett begrepp för som innebär att andra kan bekräfta det som forskaren fått fram 

(Graneheim och Lundman, 2004). Vi har själva konstruerat frågeformuläret för den här studien, 

vilket kan vara en svaghet. Enligt Billhult och Gunnarsson (2012) är ett färdigtryckt 

frågeformulär som testats på tidigare studier konstruerade på ett sådant sätt att risken för 

missuppfattning är liten. Ett annat fel som kan uppstå i studier är att frågor är ställda på ett sådant 

sätt att de inte är objektiva. För att undvika sådana frågor, och för att ha så öppna frågor som 

möjligt har frågeformulär skickats ut till ambulanspersonal i den region studien genomfördes 

innan studien startat för att personer utifrån ska kunna läsa och kommentera frågorna. 

Anledningen till att ett validerat frågeformulär inte använts är att inget hittades som var specifikt 

anpassad för att besvara syftet med föreliggande studie. Vidare har frågeformulären skickats ut 

till deltagarnas jobbmejl, vilket också kan påverka tiden deltagarna lagt på formuläret. Vissa har 

endast svarat kort och hoppat över några frågor. Orsaken kan dels vara att det tyckte sig ha liten 

erfarenhet av arbetsrelaterad fysisk ohälsa, dels finns en risk att de blivit avbrutna och åkt på 

uppdrag. I efterhand har vi författare diskuterat om kanske ett frågeformulär i pappersformat varit 

bättre då informanterna då lättare kunnat gå tillbaka och fylla i frågeformuläret även efter att de 

eventuellt blivit avbrutna. Å andra sidan har tillgängligheten och möjligheten att snabbt nå ut till 

många med ett elektroniskt frågeformulär varit en fördel. 

Författarna arbetar båda inom ambulansen i det område som studien ägt rum. Även om 

författarna inte själva besvarat enkäten, lagt egna åsikter eller egna erfarenheter i processen för 
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analys och sammanställningen av resultatet, finns en förförståelse av arbetet som 

ambulanspersonal. Detta kan vara en svaghet i studien eftersom förförståelsen eventuellt kan 

innebära att författarna styr in på vissa problem men eventuellt också en styrka då författarna har 

kunskap om vilka frågor som är relevanta att ställa. Situationer, erfarenheter och förslag har 

beskrivits så objektivt och med så stor variation som möjligt. 

För att ytterligare stärka kvaliteten i en studie är det viktigt att diskutera överförbarheten, 

”transferability”. Detta innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) att det är upp till läsaren 

att bedöma om studien har en överförbarhet och i föreliggande studie har detta inneburit att 

deltagarna representeras av båda könen, olika åldrar, olika arbetslivserfarenhet i form av år men 

också utbildning. Arbetsskador sker i alla ovan nämnda grupper. Idéer till förbättring och vad 

deltagarna tycker är viktigt för att bibehålla god hälsa nämns också i alla grupper. Vi har tydligt 

presenterat urvalsgruppen i metoden för att läsaren på så vis ska kunna bedöma om resultatet är 

möjligt att överföra i en annan kontext. Mot bakgrund av studiens exklusionskriterier kan 

personer som skulle kunnat bidra med annan och/eller varierande värdefull information inte 

medgivits deltagande, detta kan vara en svaghet i studien. Till exempel kan vikarier eventuellt 

utsättas för mer arbetsrelaterad fysisk ohälsa på grund av till exempel mindre utbildning och 

erfarenhet. De kan dessutom som ”nya” på arbetsplatsen ha andra förslag till förbättringar, något 

som skulle vara värdefull information.  

7 Resultatdiskussion 

7.1 Syntes  

I resultatet i föreliggande studie har det i informanternas beskrivningar framkommit variationer 

av arbetsrelaterad fysisk ohälsa i form av olika typer av skador såväl som olika typer av 

situationer där skador uppstått. Flera av informanterna uppger att de inte har skadat sig i arbetet, 

medan andra beskriver variationer av fysisk ohälsa. Den vanligaste skadetypen bland 

informanterna var ryggskador. Flera av skadorna har uppstått vid brådskande situationer där 

användandet av god ergonomi och hjälpmedel åsidosatts. Andra beskriver hur till exempel 

ryggproblem och knäproblem uppstått under mångårigt slitage inom yrket som 

ambulanspersonal. Vissa skador har anmälts som arbetsskada. 
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De flesta av informanterna hade något förslag till hur förbättrad hälsa på arbetsplatsen skulle 

kunna åstadkommas. Många av förslagen bestod i önskan om utökade möjligheter för fysisk 

träning på arbetstid. Andra förslag var tillgång sjukgymnast på arbetstid för träningsprogram, fler 

och bättre hjälpmedel för mindre antal lyft samt mer utbildning i handhavandet av befintliga 

hjälpmedel och ergonomi.  

Hälsa är ett komplext begrepp. En del av informanterna verkade se på hälsa som frånvaro av 

arbetsskada och sjukskrivning, en annan del ser hälsa som möjlighet till påverkan av 

arbetsplatsen och möjlighet till förbättring. Till exempel kopplar inte alla ryggvärk med ohälsa 

utan snarare ett tillstånd som kan ingå i yrket. Hälsa kan eftersträvas på flera nivåer och olika 

sammanhang, det är även kopplat till begreppet arbetsmiljö. Genom att förbättra arbetsmiljön kan 

även vårdmiljön och patientsäkerheten förbättras. 

7.2 Att drabbas av arbetsrelaterad fysisk ohälsa  

I föreliggande studie framkom att vissa skador och sjukdomar inte uppfattas som arbetsskador 

utan snarare något, som några av informanterna beskriver det, ingår i arbetet. Flera av 

informanterna uppger att de inte skadat sig på ett sätt de kan relatera till arbetet samtidigt som 

några bland annat beskriver ryggproblem relaterat till lyft av patient. En Schweizisk studie av 

Ariala, Benoîtb och Wildc (2014), visade att en majoritet av de 334 deltagarna, vilka var 

ambulanspersonal, hade erfarenheter av arbetsrelaterade ryggsmärtor det senaste året före det att 

studien gjordes. Föreliggande studie visar också hur ryggproblem relaterat till olika former av lyft 

beskrivs som en stor orsak till fysisk problematik och ohälsa hos ambulanspersonal. 

Ryggproblem fanns även hos informanterna i föreliggande studie. Då ryggproblem således är ett 

identifierat problem arbete för att undvika och förebygga sådan ohälsa ske både på individnivå 

och organisationsnivå.  

Exempel på andra problem som framkommit men inte föranlett några ytterligare åtgärder såsom 

arbetsskadeanmälan är sömnproblem, magproblem, klämskador och axelproblem. Sterud och 

Ekeberg (2006) visar på att det finns flera studier som beskriver att ambulanspersonal har mer 

somatiska hälsoproblem än befolkningen i övrigt.  

Det finns flera olika definitioner och synen på begreppet hälsa skiljer sig åt mellan individer 

(Winroth, 2015 & Segersten, 2011). Om en del individer inte tycker att ryggsmärta är kopplat till 
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ohälsa, eller snarare tycker att det ingår i arbetet som ambulanspersonal, definierar inte den 

individen det som arbetsrelaterad fysisk ohälsa. Detta är något som kan försvåra möjligheten till 

att driva förbättringsarbete och förändra i t.ex. arbetsmiljön. Winroth (2015) diskuterar hälsa på 

arbetsplatsen utifrån FAS 05 (Förnyelse Arbetsmiljö och Samverkan). FAS 05 är ett avtal som 

slutits mellan Sveriges kommuner och landsting och centrala fackliga organisationer inom den 

kommunala sektorn (Sveriges kommuner och landsting, 2005). Där framhålls hur medarbetaren 

har ett ansvar att ta del av organisationens policyer och riktlinjer. Det är vidare medarbetarens 

ansvar att ställa sig frågan om man har rätt resurser i form av kompetens och hälsa för att klara 

sina arbetsuppgifter. Winroth ger också exempel på hur man arbetar fram en hälsofrämjande 

arbetsplats. Målet att vara en hälsofrämjande arbetsplats måste genomsyra alla nivåer. Om en 

arbetsplats bedriver hälsoarbete, hälsopromotion genom grupprocesser och kommunikation finns 

idén om att arbeta på ett hälsosamt sätt hos alla medarbetare förhoppningsvis i alla lägen. Både 

mellan larm, när det finns tid för återhämtning eller fysisk aktivitet, men även under larm när 

patienter och bårar ska lyftas och vårdas. En informant beskrev till exempel att om man tar det 

lugnt och diskuterar, tar hjälp av andra så går det att underlätta många lyft, både genom att 

använda hjälpmedel och ergonomiska tekniker. 

En hälsosam arbetsplats gynnar inte bara ambulanspersonalen utan även patienten. Genom att 

möjliggöra en god arbetsmiljö för personalen skapas också förutsättningar till en god vårdmiljö 

för patienten. Enligt Watsons omvårdnadsteori ses människan som en person med tre 

dimensioner: ande, kropp och själ. Det är enligt henne inte möjligt att dra någon tydlig gräns 

mellan dimensionerna, människan är allt samtidigt. Det är därför viktigt att som vårdare, 

ambulanspersonalen i detta fall, stödja såväl positiva som negativa känslor och skapa en 

vårdmiljö där patienten kan känna sig trygg och respekterad (Malm, 2012). 

Enligt Ylikangas (2012) har miljöbegreppet flera olika dimensioner. Med människan i miljöns 

centrum betyder det då inom den prehospitala sjukvården att ambulanspersonalen är 

huvudpersonen i dennes arbetsmiljö och patienten är huvudpersonen i vårdmiljön. Det visar sig 

dock i resultatet i föreliggande studie att ambulanspersonalen många gånger åsidosätter sin egen 

hälsa för att prioritera patientens liv. En bra balans mellan god arbetsmiljö och god vårdmiljö är 

därför något att eftersträva. 
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En vanlig situation då fysisk ohälsa uppstår var alltså enligt informanterna i föreliggande studie 

vid lyft och förflyttningar av patienter, dels vid brådskande situationer då ergonomin är dålig dels 

på grund av mångårigt slitage. Enligt en kvantitativ studie av Karlsson, Niemelä, Jonsson och 

Törnhage (2016) finns det stor risk för att skada sig fysiskt vid tunga lyft, repetitiva eller snabba 

vridningar samt vid stressiga situationer.  

En nyligen utgiven rapport från Arbetsmiljöverket (2017) beskriver att de arbetsrelaterade 

dödsolyckorna är ca 40 stycken varje år i Sverige. I rapporten framkommer att största andelen 

som dör i arbetet är män. Samtidigt beskrivs mansdominerade arbetsplatser ha negativa 

hälsoeffekter för både kvinnor och män. Rapporten från arbetsmiljöverket är en sammanställning 

av svensk och internationell forskning där man undersökt könets roll för risktagande, normer, 

arbetsplatskultur och ledarskap. Utan att diskutera just könsfördelning hos ambulanspersonal vill 

vi poängtera att det historiskt sätt varit ett mansdominerat yrke där stor vikt har lagts vid fysisk 

förmåga i och med de fysiskt krävande uppgifterna som ingår i arbetet (Gårdelöv, 2016). 

Eventuellt kan det alltså finnas en viss arbetsplatskultur hos ambulanspersonal där smärtor och 

skador i yrket kan vara något personalen räknar med. I en sådan kultur där förmågan att utså 

smärta och skador utan att klaga finns det också risk att arbetsmiljöarbete och säkerhetsaspekter 

åsidosätts, något som framkommit i resultatet då flera informanter beskriver skador de fått under 

åren i situationer där säkerhet åsidosätts och som de sedan inte anmält. Arbetsmiljöverket (2017) 

beskriver i rapporten hur arbetsmaskulinitet spelar stor roll för arbetsmiljön. Genom att arbeta 

med jämställdhet och fördela arbetsstyrkan mellan män och kvinnor kan en sådan arbetskultur 

ändras. I dag är allt fler ambulanspersonal kvinnor, vilket i så fall skulle ha en god inverkan på 

arbetsmiljön. 

I resultatet framkom alltså att ambulanspersonalen många gånger sätter patientens hälsa framför 

sin egen hälsa och då ofta gör svåra och oergonomiska lyft vid brådskande situationer med då 

stor risk för arbetsskada relaterat till dålig ergonomi. Denna form av dålig arbetsmiljö för 

ambulanspersonalen ger då naturligtvis även en dålig vårdmiljö för patienten med stor risk för 

vårdskador. Enligt Wijk (2014) omfattas god omvårdnad av den miljö där man vistas som patient, 

närstående och personal. En god miljö ska vara sådan att alla som berörs tillsammans har 

möjlighet att skapa en miljö som värnar om den sjukes sårbarhet, integritet, välbefinnande och 

hälsa. 
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Genom att registrera arbetsskador identifieras riskfyllda moment i den prehospitala arbetsmiljön. 

Vid anmälan av arbetsskador eller tillfällen där skada skulle ha kunnat uppstå kommer det över 

tid att finnas statistik och exempel för att driva förbättringsarbete inom området arbetsmiljö. Det 

framkom i resultatet att många skador inte anmäls på grund av att man inte tror att det leder 

någon vart, okunskap, att skadan känns obetydlig och så vidare. Enligt Human Resources 

personal för den region studien är utförd (Personlig kommunikation 24 november 2016) har 

endast ett fåtal arbetsskadeanmälningar inkommit de senaste fem åren.  

För att lyfta riskerna med att arbeta prehospitalt måste skador anmälas och utredas. Återigen är 

ansvaret fördelat hos individ, grupp och organisation. Individen eller gruppen måste ta ansvar för 

att anmäla eller påtala bristen. Organisationen måste följa upp ärendet genom att utreda risker, 

men det verkar saknas tydliga riktlinjer på arbetsplatserna hur man ska gå till väga och när 

anmälan ska göras. Kostnaderna för sjukskrivningar hos vård- och omsorgspersonal är höga i 

jämförelse med andra yrken (Försäkringskassan, 2015). Det innebär att det finns att samhälleligt 

ansvar rent ekonomiskt, men också för att förhindra lidande hos individer. Dessutom finns det 

lagar som reglerar arbetet gällande arbetsmiljön. Enligt Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160) har 

arbetsgivaren huvudansvar för arbetsmiljön och arbetstagarna ska delta i arbetet för bättre 

arbetsmiljö genom att anmäla risker, tillbud, sjukdom och olycksfall samt åtgärder och 

synpunkter på förändring. På arbetsplatsen ska ett skyddsombud vara med vid planering och 

genomförande av arbetsmiljöarbetet (arbetsmiljölagen, 1977:1160).  

Tillvägagångsättet för att anmäla arbetsskada verkar inte helt tydlig på arbetsplatserna. Begreppet 

att ”skriva en avvikelse” uppfattas av somliga som en form av arbetsskadeanmälan, men en sådan 

anmälan går inte direkt till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Tydligare riktlinjer och 

bättre information från arbetsgivaren sida behövs. Det är alltså enligt arbetsmiljölagen 

arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön och för arbetstagarnas delaktighet i 

arbetsmiljöarbetet. Vi anser att det naturligtvis också upp till den enskilde individen att hålla sig 

uppdaterad i tillvägagångsättet för upprättandet av en arbetsskadeanmälan.  

I kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskor (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2012) framgår att det i jobbet bland 

annat ingår förflytta sjuka och/eller skadade patienter samt transportera på ett trafik- och 
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patientsäkert sätt. Eftersom personalens arbetsmiljö och patientens vårdmiljö går hand i hand är 

det viktigt, även för patienten, att personal som skadas anmäler sina arbetsskador och inte 

fortsätter att arbeta med en fysisk ohälsa som eventuellt riskerar gå ut över patientsäkerheten.  

Enligt O’Hara et al. (2015) måste ambulanspersonal ta snabba beslut baserat på lite information i 

stressade situationer. O’Hara et al. har i sin studie identifierat kategorier där patientsäkerheten 

påverkas i samband med arbetsmiljön för ambulanspersonal. Några av kategorierna är: ”att möta 

krav”, ”prestation och prioritering”, ”riskanalys”, ”utbildning och träning”, ”professionell 

utveckling för personal”, ”säkerhetskultur”. Kategorierna som O’Hara et al. har beskrivit går 

delvis att koppla till vårt resultat. Exempelvis har flera efterfrågat mer utbildning och träning i 

hjälpmedel. Genom att tryggt kunna använda hjälpmedel och teknisk utrustning skulle det kunna 

innebära minskad känsla av stress i akuta situationer. Personalens egen ergonomi åsidosätts inte 

och därmed ökar patientsäkerheten. Det går vidare att koppla Säkerhetskultur till patientsäkerhet. 

Vissa beskriver i resultatet att en del krämpor liksom ingår i arbetet, varför skador inte alltid 

anmäls. Genom att anmäla sådana skador och bidra till att inte samma situation ska uppstå igen 

förbättras både arbetsmiljö och patientsäkerhet. I O’Haras et al. studie konstateras vikten av 

träning både fysiskt, men även t.ex. träning på att prioritera patienter och vård. 

7.3 Att verka för bibehållen och förbättrad hälsa  

En stor del av informanterna i föreliggande studie ansåg att fysisk träning var viktigt för att 

förebygga fysisk ohälsa. Andra studier har också visat just på det faktum att regelbunden fysisk 

aktivitet kan bidra till att förebygga ohälsa som t.ex. hypertoni. Arbetsgivaren bör därför 

uppmuntra och arbeta för att personalen ska träna regelbundet, detta för att motverka 

hälsoproblem och sjukdomar samt för att i slutändan öka patientsäkerheten, då personal med god 

hälsa sannolikt gör ett bättre arbete och därmed bidrar med en bättre kvalitet vi omvårdnaden av 

patienten än de som dras med ohälsa (Svedin, Norrlander & Fläckman, 2012).  

Eftersom ambulansyrket många gånger är mycket fysiskt krävande framkom önskemål från 

informanterna om mer individanpassad träning med specifika träningsprogram för den enskilde. 

Några av informanterna skulle vilja att dessa träningsprogram i sådana fall utarbetades av en 

sjukgymnast. Just att mer av träningen ska kunna ske på arbetstid är något som även det 

framkommer som ett brett önskemål bland informanterna. I en studie av Svedin, Norlander och 
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Fläckmans (2012) har författarna jämfört ambulanspersonals hälsotillstånd med personal från 

räddningstjänsten. Det framkommer att personalen från räddningstjänsten ges många fler 

tillfällen till träning på arbetstid, detta relaterat till den lägre utryckningsfrekvensen. 

Räddningstjänstpersonalen skattar i denna nämnda studie sin hälsa som mycket högre än 

ambulanspersonalens. Skillnader hittades också i upplevd trötthet efter arbetspass där 

ambulanspersonalen var tröttare. Sjukdomar som hypertoni och diabetes var dessutom vanligare 

bland ambulanspersonalen.  

Enligt Bergvall (muntlig kommunikation Region Örebro Län 2017-04-26) har räddningstjänsten 

ca 5 % av antal utryckningar ambulansen har, något som styrker att räddningstjänstpersonal har 

mer tid för både fysisk aktivitet och träning. Det skulle kunna styrka att ambulanspersonalen är 

underbemannad i förhållande till räddningstjänstpersonalen. Då det finns mycket som pekar på att 

ambulanspersonalens arbete är väl så fysiskt ansträngande som brandmännens, kanske det därför 

borde ges betydligt mer schemautrymme för fysisk träning på arbetstid, även för 

ambulanspersonalen. Önskan om detta framkom även bland ett stor antal av informanterna. 

I resultatet i föreliggande studie efterfrågade många av informanterna också fler och mer 

utvecklade fystester för personalen. Dels som en kontroll av fysisk styrka och hälsa, dels som en 

uppföljningsmetod för att se att personer tar ansvar och upprätthåller god fysik. I dag görs endast 

ett fystest vid ett tillfälle i den regionen där den här studien är utförd. Det är vid anställning av ny 

personal. Alltså finns ingen uppföljning och ingen kontroll av personalen senare i arbetslivet. I en 

kohortstudie från Australien (Thornton och Syers, 2013) undersöktes personer som studerade till 

ambulanspersonal och ett av de vanligaste fystester de går igenom. Det konstateras att testerna 

ofta saknar koppling till verkliga arbetsuppgifter. Framförallt beskrev Thornton och Syers att 

fystesterna inte är anpassade efter hur skadepanoramat för ambulanspersonalen ser ut. Det finns 

enligt artikelförfattarna näst intill ingen forskning på fystester för ambulanspersonal och ännu 

mindre om dess möjliga effekt på minskad skadefrekvens.  

Eftersom flera av informanterna i föreliggande studie beskrev att ansvaret för fysisk hälsa både 

ligger på individnivå och organsiatonsnivå är det inte bara individens ansvar att träna och hålla 

kroppen i form. Även arbetsgivaren kan genom förbättrade fystester uppmuntra till fysisk 

aktivitet och upptäcka fysisk ohälsa. Vidare visar forskning hur problem och skador i rygg och 
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nacke är vanligare hos ambulanspersonal än den generella befolkningen (Sterud, Ekeberg och 

Hem, 2006; Lee och Lee 2015; Maguire, Hunting Guidotti och Smith 2005). Genom att 

konstatera att det är ett vanligt problem bland ambulanspersonal kan arbetsgivaren arbeta 

förebyggande mot detta problem med t.ex. fystester, träning på arbetstid, kontakt med 

sjukgymnast och information till arbetstagarna. Detta i enlighet med vad många av informanterna 

föreslagit i vår studie för att förbättra den fysiska hälsan bland ambulanspersonal.  

Enligt Eriksson (2003) finns friskfaktorer som framkommit i undersökningar i tre olika 

organisationer. Den psykosociala arbetsmiljön var en stor del av undersökningen, men den 

fysiska arbetsmiljön lyftes också fram. Även där föreslogs förebyggande hälsovård och friskvård 

som en löneförmån för att motverka förslitningar på kroppen och för att minska risken för 

arbetsskador. I en kohortstudie (Lahti et al., 2015) där man undersökt fysisk aktivitet och fritid 

tillsammans med fysisk och mental hälsa hos anställda i tre olika länder, visade det sig att fysisk 

aktivitet kunde associeras med bättre fysisk hälsa och funktion i arbetet. God funktion i arbetet 

går att koppla till god omvårdnad och ökad patientsäkerhet inom ambulanssjukvården. Detta är 

något som styrker de förslag informanterna i föreliggande studie angivit. Studien av Lahti et al. 

var ej genomförd på hälso- och sjukvårdspersonal, men kopplingen fysisk aktivitet och bättre 

fysisk hälsa och funktion på arbetsplatsen går ändå att applicera på ambulansyrket. 

I en studie av Smedley, Egger, Cooper och Coggon, (1995), visade resultatet att manuella 

förflyttningar av patienter ökade risken för låga ryggsmärtor. Inga sådana risker kunde dock 

identifieras då sjukvårdspersonalen använde mekaniska förflyttningshjälpmedel. Genom att öka 

användandet av befintliga lyft- och förflyttningshjälpmedel inom ambulanssjukvården beskriver 

informanterna att detta skulle kunna bidra till förbättrad fysisk hälsa hos ambulanspersonal. 

Exempel på sådana hjälpmedel kan vara glidbrädor för att underlätta sidledsförflyttningar, 

trappsatser till bårarna för att slippa bära i trappor och mekaniska patientlyftar som finns att tillgå 

i många patienters hem samt på akutmottagningar. Genom att få möjlighet att öva mer på 

användandet av hjälpmedlen tros användandefrekvensen av dessa öka och leda till förbättrad 

arbetsmiljö bland personalen samt förbättrad vårdmiljö och ökad säkerhet för patienterna.  

7.4 Att genom hälsopromotion arbeta för att undvika fysisk ohälsa  
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Arbetsmiljön är komplicerad just i ambulansyrket eftersom ambulanspersonalen kan befinna sig 

på många olika platser såsom på vägar, i människors hem och inne på sjukhus. Arbetet med 

förbättrad arbetsmiljö är alltså inte bara utveckla hjälpmedel för förflyttning av patient, utan bör 

ske även på en organisatorisk nivå där man redan vid politiska beslut bör ha alla yrkesgrupper i 

åtanke som kan komma att befinna sig i ett hus eller på en väg Patientsäkerheten och 

ambulanspersonalens möjligheter att till utöva god omvårdnad påverkas om inte förutsättningar 

för en god arbetsmiljö och vårdmiljö finns.  En av informanterna hade som förslag att 

bostadsbyggare borde påverkas för att hissar med rätt storlek och rätt placering ska byggas. Enligt 

Boverkets författningssamling ska hissar i bostäder, arbetslokaler och andra publika lokaler vara 

utformade på så sätt att minst en av de tillgängliga hissarna ska kunna rymma en person i rullstol, 

samt en medhjälpare. Transport med sjukbår i hiss ska vidare enligt boverket ”kunna ordnas i 

bostadshus med fler än fyra våningsplan” (Boverkets författningssamling, 2011:6 avsnitt 3:144 ). 

Om arbetsgivaren är aktiv och försöker påverka andra myndigheter finns här alltså möjligheter 

till förbättringar för ambulanspersonalens och i slutänden patienternas hälsa. I detta nämnda fall 

genom att ställa krav på skärpta byggregler för ökad tillgänglighet för sjukbårar oavsett antal 

våningsplan i byggnaden.  

7.5 Arbetsmiljö och hälsa som resursfråga 

Enligt statistik från SOS Alarm har antalet anrop på ambulans i Sverige ökat från 590 000 år 

2002 till 805 000 år 2013. Ett ökat befolkningsantal och krav på högre patientsäkerhet och 

trygghet är det inte konstigt att antalet anrop ökar. Antalet utryckningar för räddningstjänst är 50 

000 år 2002 och 105 000 år 2013. Vid jämförelse av antal utryckningar kan man föreställa sig att 

tiden för återhämtning skiljer sig mellan yrkeskategorierna, men även tid för fysisk aktivitet och 

sammanhållning, vilket stämmer överens med studien av Svedin, Norrlander och Fläckman 

(2012).  

I Silva-Costa et al. (2011) beskrivs hur möjligheten till återhämtning på arbetstid vid nattskift 

ökar den upplevda hälsan hos sjuksköterskor. Möjligheten att få 2-3 timmars sammanhängande 

sömn under skift ökade återhämtningen för personal som arbetar nattskift. I regionen där 

föreliggande studie genomfördes har personal tillgång till jourrum nattetid för vila. Detta är ett 

sätt att förebygga ohälsa. Neufeld et al. (2016) undersökte sömn och hjärtfrekvens hos 
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ambulanspersonal på arbetet och utanför arbetet. Det visade sig att ambulanspersonal som 

arbetade 24 timmars pass hade kortare och mer fragmenterad sömn. Vidare hade deltagarna i 

studien hade högre hjärtfrekvens under arbetstid än på fritiden. Något som skulle kunna leda till 

ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar menar Neufeld et. al. Det stämmer överens med var 

några av informanterna i vår studie angett som besvär då några har angett sömnproblem och 

någon har nämnt hjärtrelaterade problem. Enligt Ylikangas (2012) påverkas atmosfären i miljön 

av den anda och stämning som råder. Om ambulanspersonalen då inte kan dölja sin ohälsa kan 

detta påverka andan och stämningen negativt och i slutändan då även påverka patientens 

vårdmiljö negativt. 

Arbetsmiljön för ambulanspersonal är viktig ur flera perspektiv. Ur samhällssynpunkt är 

sjukskrivning kostsamt, dessutom ligger det i samhällets intresse att ha en väl fungerande 

sjukvård, framför allt i akuta situationer då människor är utsatta och i behov av livsavgörande 

vård. Enligt Försäkringkassan (2015) beräknas utgifterna för sjukskrivningar i Sverige till 

78 miljarder kronor och förväntas öka. Vård- och omsorgsyrken, som är den största gruppen på 

svensk arbetsmarknad, hade flest antal sjukfall, totalt 90 000 under 2014. Yrkesgruppen 

ambulanspersonal har 171 sjukfall per 1 000 anställda, att jämföra med genomsnittet på 103 

sjukfall per 1000 anställda (Försäkringskassan, 2015). Det är viktigt för Sverige att förbättra 

arbetssituationen för hälso- och sjukvårdspersonal, även prehospitalt, för att upprätthålla intresset 

och rekryteringsmöjligheter till yrket och därmed också säkerställa att patienter runt om i landet 

får den vård och omvårdnad de har rätt till.  

8 Slutsats 

Ambulanspersonal löper stor risk att drabbas av fysisk ohälsa i sitt yrke, något som tydligt 

framkommit i vår studie och i tidigare forskning. Vår studie visar att skador ofta uppstår under 

tidspress då ergonomi och hjälpmedel åsidosätts, men även på grund av slitsamma 

arbetsförhållanden under längre tid. Studien påvisar vikten av att dokumentera och rapportera 

arbetsrelaterade skador samt att förbättra arbetsmiljön för ambulanspersonalen genom att erbjuda 

fysisk aktivitet på arbetstid, utbildning i ergonomi och högre nyttjande av hjälpmedel. Då vi valt 

att beskriva hälsa som en process snarare än ett tillstånd har vi hälsopromotion som ett förslag till 

hur hälsofrämjande arbete på en arbetsplats kan se ut. Genom hälsopromotion på arbetsplatsen 
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involveras chefer såväl som medarbetare i processen och genomsyrar då arbetsplatsen på individ- 

grupp- och organsiationsnivå.  

Eftersom ambulanspersonalens arbetsmiljö och patientens vårdmiljö är något som står i stark 

relation till varandra skulle ett aktivt hälsofrämjande arbete på individ- grupp- och 

arbetsgivarnivå kunna leda till en bättre arbetsmiljö och minskad fysisk ohälsa bland 

ambulanspersonal. Detta skulle då i sin tur kunna leda till en bättre vårdmiljö och möjligheter till 

en bättre omvårdnad av patienterna.  

8.1 Kliniska implikationer 

Vi anser att fortsatt forskning krävs inom området för att kartlägga skadetyper och situationer då 

skador uppstår. Detta i form av kvantitativa studier genom t.ex. interventioner av riskfyllda 

situationer som till exempel lyft av bår. Ett annat förslag kan vara självskattningsformulär för att 

undersöka hur ambulanspersonal mår på arbetsplatsen. Även observationsstudier kan vara ett sätt 

att utvärdera personalens följsamhet vid användandet av hjälpmedel. Det vore vidare önskvärt 

med kvalitativ forskning som till exempel djupintervjuer för att öka förståelsen och vetskapen om 

attityder till hälsa, arbetsskador och hur man ska kunna arbeta mer preventivt.  

Kostsamma sjukskrivningar för samhället, framförallt hos hälso- och sjukvårdspersonal skulle 

kunna vara en samhällsekonomisk anledning till att undersöka arbetsmiljön noggrannare, dels 

samhällsekonomiskt, men också ur ett folkhälsoperspektiv. I slutändan är det ju så att också 

patienten drabbas om ambulanspersonalen inte mår bra och upplever god fysisk hälsa. Detta på 

grund av det blir svårt för personalen att bedriva god, säker vård och omvårdnad om inte de 

fysiska förutsättningarna är de rätta.  

 Föreliggande studie har fokuserat mycket på personalens ohälsa och arbetsmiljö. Den skulle 

därför kunna utgöra en god grund för framtida forskning där ännu mer fokus läggs på patientens 

vårdmiljö prehospitalt och dennes upplevelser av den. Studiens resultat och slutsatser skulle även 

kunna fylla en funktion på de verksamheter så som till exempel blåljusorgansiationer eller övrig 

hälso- och sjukvård som vill arbeta med förbättringsarbete rörande arbetsrelaterad fysisk ohälsa 

och arbetsmiljö. Dels genom att jämföra om samma typer av skador och situationer finns på 

berörd arbetsplats, dels genom att införa de förslag som framkommit i den här studiens resultat 

och slutsats.  
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Bilaga 1. Frågeformulär 

1. Kryssa i din yrkeskategori (flera alternativ är möjliga): 

Sjuksköterska 

Ambulanssjuksköterska 

Undersköterska/Ambulanssjukvårdare 

Annan specialistutbildad sjuksköterska 

2. Kön: 

Man 

Kvinna  

Annat 

3. Ålder: 

4. Hur många år har du arbetat inom ambulanssjukvården? 

5. Har du någon gång under de senaste fem åren drabbats av fysisk ohälsa på ett sätt som du kan 

relatera till ditt arbete som ambulanspersonal? 

Ja 

Nej, gå vidare till fråga 12 

6. Beskriv så utförligt som möjligt den/de situationer och på vilket sätt du drabbats av fysisk ohälsa 

på arbetsplatsen. 

 7. Gjordes en arbetsskadeanmälan till arbetsgivaren vid detta/dessa tillfällen?  

Ja 

Nej 

8. Beskriv vad som låg till grund till varför anmälan gjordes alternativt inte gjordes vid detta/dessa 

tillfällen. 
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9. Ledde den arbetsrelaterade fysiska ohälsan till sjukskrivning vid detta/dessa tillfällen? 

Ja 

Nej 

10. Om Ja på fråga 9, hur länge var du sjukskriven vid detta/dessa tillfällen och i vilken 

omfattning? (T.ex. sjukskriven 100 % första månaden och därefter 50 % i tre månader.) 

11. Beskriv vilket stöd du fick av arbetsgivaren. Var det stödet tillräckligt eller hade du önskat 

något ytterligare? 

12. Kan du påminna dig om något eller några tillfällen då du upplevt att du drabbats av fysisk 

ohälsa på arbetet men inte gjort någon arbetsskadeanmälan? Beskriv så utförligt som möjligt vad 

som hände och varför du valde att inte göra någon anmälan. 

13. Har du idag några övriga fysiska åkommor som du upplever är kopplade till ditt arbete? Om Ja, 

beskriv så utförligt du kan hur dessa besvär yttrar sig och vad du själv tror orsakat besvären. 

 14. Har du några förslag på förbättringar som kan göras för att förhindra att fysisk ohälsa hos 

personalen inom ambulansverksamheten uppstår i framtiden? 

15. Hur upplever du att du kan påverka din arbetssituation för att undvika att du drabbas av fysisk 

ohälsa? T.ex. rörande arbetsmiljö, utbildning och hjälpmedel? 

16. Vad upplever du är viktigt för att bibehålla en god fysisk hälsa i ditt arbete? 


