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SAMMANFATTNING 

Utvecklingen av nya vårdkedjor, s.k. ”Fast-track” eller snabbspår, sker ständigt vilket bidragit 
till minskade väntetider och höjd kvalitet på akutsjukvården. Med det snabbt ökande antalet 
snabbspår har också ambulanssjuksköterskans ansvarsområden utökats, vilket gör det viktigt 
att ambulanssjuksköterskan får bra stöd från organisationen och att deras tankar kring 
snabbspår kommer fram. Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskans 
upplevelse av stress vid arbete med snabbspår. Studien grundades på följande 
frågeställningar; vilka skillnader fanns mellan kvinnliga och manliga 
ambulanssjuksköterskor, vilka skillnader fanns mellan erfarna och oerfarna 
ambulanssjuksköterskor och vilka skillnader fanns mellan olika utbildningsnivåer hos 
ambulanssjuksköterskor när det gällde upplevelsen av stress och organisatoriskt stöd vid 
arbete med snabbspår? Metoden som användes var en kvantitativ tvärsnittsstudie med 
deskriptiv design. En enkätundersökning gjordes på två medelstora landsting i Sverige där 52 
enkäter inkluderades. Svaren analyserades i dataprogrammet SPSS. Resultatet visade inga 
skillnader i studiens frågeställningar men studiedeltagarna verkade ha en hög kontroll över sin 
arbetssituation. Endast ett fåtal upplevde stress vid arbete med snabbspår. 
Ambulanssjuksköterskorna i denna studie verkade få goda förutsättningar från organisationen 
för att klara av sina arbetsuppgifter. Det krävs dock mer forskning inom området för att kunna 
dra några slutsatser. 
 
Sökord: Ambulanssjuksköterska, snabbspår, stress 
 

ABSTRACT 

The development of new critical pathways, “fast-track”, has led to a reduced wait for the 
patient and a higher quality of the emergency medical services. The responsibility of the 
ambulance nurses has been increased because of the rapidly increasing numbers of “fast-
track”, therefore it is important that the ambulance nurse receives good organizational support 
and that their thoughts about “fast-track” are presented. The aim of the study was to describe 
the ambulance nurses experiences of stress working with “fast-track”. The study was based on 
the issues; are there any differences between female and male ambulance nurses, are there any 
differences between experienced and inexperienced ambulance nurses and are there any 
differences between the level of education among ambulance nurses regarding the experiences 
of stress and the organizational support working with “fast-track”? A quantitative cross-
sectional study with a descriptive design was used. A survey with 52 questionnaire included 
was conducted at two midsized counties in Sweden. The computer program SPSS was used to 
analyze the answers. The result revealed no differences in the study issues but the study 
participants appeared to have a high control of their work. A handful of the participants 
experienced stress working with “fast-track”. In this study the organization seemed to create 
good conditions for ambulance nurses to cope with their work. However, to make any 
conclusions in this subject more research is needed. 
 
Keywords: Ambulance nurse, fast-track, stress 
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INLEDNING 

Tidigare transporterade ambulansen nästan alla patienter till akutmottagningen oavsett 
vårdbehov. Stoppet på akutmottagningen är en tidskrävande omväg för många patienter med 
försämrat tillstånd som följd. På många ställen används idag triagesystem liknande METTS-
pre i ambulansen vilket gör att ambulanspersonalen redan hemma hos patienten, på ett 
förenklat sätt, kan bedöma vårdbehovet och därefter transportera patienten till rätt vårdenhet. 
 
Under de senaste decennierna har ambulanssjukvården successivt förändrats från att vara en 
transportverksamhet till att idag bedriva högkvalificerad akutsjukvård. Traditionellt sett har 
ambulanssjukvården präglats av ”load & go”-principen, det vill säga ett snabbt 
omhändertagande och snabb transport till sjukhus. Idag har den bilden förändrats i och med 
ökade befogenheter för ambulanspersonalen. Nu arbetar ambulanssjukvården mer efter ”stay 
& play”-principen, det vill säga att behandling av många sjukdomstillstånd börjar redan på 
plats (Suserud & Svensson, 2009). 
 

BAKGRUND 

AMBULANSSJUKVÅRD 

Den prehospitala ambulanssjukvården i Sverige utgörs till stor del av markburna ambulanser. 
En ambulans är ett transportmedel där sjuka och skadade ska transporteras samt att det i 
fordonet ska kunna bedrivas akutsjukvård (SOSFS 2009:10, kap. 1, 2 §; SOSFS 2009:10, kap. 
4, 8 §). Ungefär hälften av alla landsting driver sin egen ambulansverksamhet, de andra har 
slutit avtal med t.ex. privata aktörer (Suserud & Svensson, 2009). Allt ansvar regleras dock i 
hälso-och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763). Vårdutrymmet ska vara utformat så att det i 
största möjliga mån kan bedrivas akutsjukvård under transport och det är viktigt att det finns 
rätt utrustning. Det är larmcentralen som har till uppgift att dirigera och prioritera ambulanser. 
Utlarmningen sker i tre olika nivåer beroende på patientens tillstånd (SOSFS 2009:10, kap. 5, 
2 §). 
 
För att kunna bedriva och ge avancerad sjukvård finns sedan år 2005 ett krav på minst en 
legitimerad sjuksköterska i varje ambulans. Det har gjort att antalet sjuksköterskor inom 
ambulanssjukvården har ökat och målet är att 50 % ska vara specialistutbildade 
sjuksköterskor inom ambulanssjukvård (Suserud & Svensson, 2009). 
 

AMBULANSSJUKSKÖTERSKANS ARBETSMILJÖ 

Det finns många aspekter som påverkar arbetsmiljön, bl.a. fysiska, ergonomiska och 
psykosociala faktorer. I en god arbetsmiljö finns en balans mellan de olika ansvarskraven som 
ställs på yrkesutövaren. När ansvarskraven hamnar i konflikt med varandra och upprepas allt 
för ofta kan yrkesutövaren hamna i en besvärlig arbetsmiljö som kan leda till en ökad stress 
(Eriksson, Thorzén, Olivestam & Thorsén, 2004). 
 

Stress 

När kroppen utsätts för påfrestningar, oavsett fysiska eller psykiska, så uppkommer en 
stressreaktion. Stressen är nödvändig och utan den skulle vi inte överleva (Eriksson m.fl., 
2004; Nevander Friström, 2001). Det är många faktorer som ligger bakom en stressreaktion 



2 
 

och arbetssituationen är en viktig del i detta. En bristande organisation med en svag 
arbetsledning, för högt arbetstempo, för omfattande ansvarsområden eller för lite 
ansvarsområden i motsvarighet till kompetens kan påverka arbetstillfredsställelsen negativt 
och i sin tur orsaka stress (Agervold, 2001; Eriksson m.fl., 2004). Ambulanspersonal är en 
yrkesgrupp som ofta utsätts för stressfyllda situationer och vid många tillfällen upplever ett 
bristande stöd från arbetsledningen. Dessa två faktorer ökar risken för utmattning, utbrändhet 
och posttraumatisk stress (van der Ploeg & Kleber, 2003). 
 
Kvinnor har en tendens att oftare drabbas av stress jämfört med män och de ställer oftare 
högre krav på sig själva i sin yrkesroll. Orsaken eller bakgrunden till det kan bero på att män 
och kvinnor har olika förväntningar på olika roller. Kvinnor har höga förväntningar på sig 
själva och sin omgivning samt att de har en hög ambitionsnivå. Att ständigt ha höga krav på 
sig själv leder till slut till psykiska påfrestningar som t.ex. stress och utbrändhet (Eriksson 
m.fl., 2004). Om kroppen utsätts för stress allt för ofta utan möjlighet till återhämtning skapas 
en negativ stress som är slitsam för kroppen (Eriksson m.fl., 2004; Nevander Friström, 2001). 
 
För att hantera stress finns flera olika copingstrategier och det sociala nätverket ses som en av 
de mest effektiva. Det finns många hälsorelaterade och psykologiska fördelar hos personer 
som har ett stöttande socialt nätverk. När någon i det sociala nätverket berättar om olika 
upplevelser berörs hela gruppen och alla dras med i copingprocessen. Humor och att kunna 
skratta åt svåra situationer är också ett effektivt sätt för coping. Men att skratta åt någon som 
upplever stress har få fördelar mot att kunna skratta åt sig själv och sina egna upplevelser 
(Snyder, 2001). För att klara av negativa händelser måste personen finna en mening med det 
som inträffat och då skapas en kontroll över de utmaningar personen ställs inför (Antonovsky, 
2005; Snyder, 2001). Ytterligare strategier av coping är begriplighet och hanterbarhet, där 
förväntningarna av de stimuli personen kommer att möta i framtiden är förutsägbara eller går 
att ordna och förklara när de kommer som överraskningar. Hur dessa stimuli hanteras beror på 
vilka resurser personen har till förfogande och kontroll över (Antonovsky, 2005). 
 

Erfarenhet 

För att kalla sig erfaren sjuksköterska bör personen ha jobbat med samma patientgrupp i minst 
tre till fem år. Sjuksköterskan ska utifrån sina egna erfarenheter kunna läsa av olika 
omvårdnadsbehov och se avvikande mönster hos patienten och medvetet fatta ett beslut kring 
eventuella åtgärder. Den erfarna sjuksköterskan ser inte bara ett problem utan har ett 
helhetsperspektiv kring omhändertagandet av patienten (Benner, 1984; Benner, Tanner & 
Chesla, 2009). 
 

Ambulanssjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskan arbetar efter fyra grundläggande ansvarsområden; att främja hälsa; att 
förebygga sjukdom; att återställa hälsa samt att minska lidande (Svensk sjuksköterskeförening 
[SSF], 2007). 
 
Sedan år 2001 finns den skyddade yrkesbeteckningen specialistsjuksköterska inom 
ambulanssjukvård. Utöver den kompetens en grundutbildad sjuksköterska har, ska 
specialistsjuksköterskan inom ambulanssjukvård även se till patientens individuella behov och 
ibland komplexa sjukdomstillstånd. Ambulanssjuksköterskan ska självständigt och med 
begränsade resurser ansvara för avancerad omvårdnad i en oordnad prehospital miljö 
(Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svensk sjuksköterskeförening [RAS], 2012). 
Ambulanssjuksköterskan arbetar hela tiden efter beprövad erfarenhet och på vetenskaplig 
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grund. Det är upp till ambulanssjuksköterskan själv att ansvara för hur sina arbetsuppgifter 
fullgörs. Om patienten har ett livshotande sjukdomstillstånd eller ett tillstånd som har stor 
betydelse för dennes fortsatta livskvalitet är det ambulanssjuksköterskans ansvar att medverka 
till att patienten får en ny medicinsk bedömning (Patientsäkerhetslagen [PL], SFS 2010:659, 
kap. 6, 1 §, 2 §, 7 §). Detta kräver goda kunskaper inom fysiologi, patofysiologi och 
medicinska behandlingar. Vid t.ex. EKG-tolkning ska ambulanssjuksköterskan kunna urskilja 
en ST-höjningsinfarkt och olika arytmier. När det gäller stroke ska ambulanssjuksköterskan 
kunna utföra olika kliniska bedömningar, bl.a. FAST-test (bilaga 1) (Sveriges 
Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan [SLAS], 2007). Med underlag av anamnes 
och mätresultat ska sjukdomens svårighetsgrad hos patienten värderas och utefter den 
bedömningen sorterar ambulanssjuksköterskan patienten till optimal vårdnivå (RAS, 2012). 
 
För att patienten ska få en så optimal vård som möjligt har det runt om i landet utvecklats 
olika vårdkedjor s.k. ”Fast-tracks” eller snabbspår. 
 

SNABBSPÅR 

Med snabbspår menas en särskild sammanhållen flödesprocess för patienter med enklare 
skador eller specifika sjukdomar. Införandet av snabbspår har lett till kortare väntetider för 
patienterna innan de får träffa en läkare och har haft en positiv effekt på 
patienttillfredsställelsen (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2010). 
Utveckling av snabbspår har pågått i många år och pågår fortfarande. Idag har de flesta 
sjukhus i Sverige snabbspår för patienter med akut hjärtinfarkt (Suserud & Svensson, 2009) 
och många har även utvecklat snabbspår för stroke och höftfrakturer. 
 
Vid en misstänkt akut hjärtinfarkt tas ett EKG i ambulansen som därefter skickas till 
hjärtintensivsavdelningen (HIA) där ett beslut om akut perkutan coronar intervention (PCI) 
tas. Ambulanssjuksköterskan jobbar efter lokala riktlinjer och premedicinerar patienten redan 
på väg in till sjukhus. Väl inne på sjukhus transporteras patienten direkt till röntgen där PCI 
utförs, därmed krävs inget stopp för läkarbedömning på akutmottagningen. Vid 
strokemisstanke utvärderar ambulanspersonalen med hjälp av lokala riktlinjer om patienten 
har några kontraindicerande faktorer för trombolysbehandling. Uppfylls kraven för 
trombolysbehandling förvarnas sjukhuset för att underlätta omhändertagandet inne på 
sjukhuset och minska patientens väntetid till läkarkontakt. Patienten kommer snabbare till 
röntgen och adekvat behandling kan sättas in tidigare. Även vid misstänkt höftfraktur arbetas 
det efter lokala riktlinjer och patienter som uppfyller kraven för snabbspår går direkt till 
röntgen utan att stanna för läkarbedömning på akutmottagningen (SLAS, 2011). 
 

Akut hjärtinfarkt 

Hjärt-kärlsjukdom är den dödligaste sjukdomen i världen och bara i Sverige lider över en 
miljon invånare av det. Den största risken med hjärt-kärlsjukdom är att dö i hjärtinfarkt, 
ca.37 000 hjärtinfarkter skedde år 2011 i Sverige och 10 000 av dem ledde till dödlig utgång.  
Forskningen går hela tiden framåt och idag har den akuta vården av hjärtinfarkt hög kvalitet i 
Sverige (Hjärt-Lungfonden [HL], 2011). Vid akut hjärtinfarkt är det viktigt med snabb 
behandling för att minska infarktens storlek. Hjärtats muskelceller är beroende av syre och 
varje minut som går då hjärtat har syrebrist, ökar risken för kvarstående hjärtmuskelskada 
(Martini, Nath & Bartholomew, 2012). I en artikel av Lipton m.fl. (2006) visas det att 
snabbspår som startar i ambulansen sparar flertalet minuter för patienten från symtomdebut 
till återställd perfusion i hjärtat. 
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Stroke 

Varje år drabbas ca.30 000 av stroke i Sverige och det är en av de vanligaste orsakerna till 
funktionsnedsättningar och död. Stroke är ett samlingsnamn för tillstånd som uppstår när 
hjärnans nervvävnad skadas eller dör på grund av syrebrist till nervcellerna i hjärnan. 
Syrebrist uppstår antingen av en hjärninfarkt eller av en hjärnblödning. I 85 % av fallen är 
orsaken hjärninfarkt som i det akuta skedet kan behandlas med trombolysbehandling (HL, 
2011; http://www.strokeforbundet.se/). 
 
En person med strokesymtom måste snabbt få vård för att minska hjärnskadans utbredning. 
Ambulanssjuksköterskan blir många gånger den första inom sjukvården att träffa patienten 
och kan därmed förvarna sjukhuset att de kommer med en misstänkt stroke och patienten kan 
snabbare få vård (Socialstyrelsen [SoS], 2011). Ambulanssjuksköterskan använder sig av en 
checklista för att se om patienten är en kandidat för trombolys. Det har visat sig vara mycket 
effektivt och minskar betydligt risken för att missa patienter med strokesymtom (O´Brien 
m.fl., 2012). 
 

Höftfraktur 

Varje år drabbas ca.18 000 av höftfraktur i Sverige och tillhör den grupp inom sjukvården 
som är mest vårdkrävande. Bakomliggande orsak till höftfraktur beror till största del av 
osteoporos och falltendens som ökar med stigande ålder. Med en ökande ålder bland 
befolkningen ökar också antalet höftfrakturer vilket gör att kontinuerlig effektivisering av 
höftfrakturbehandling krävs. Medelåldern för de som drabbas är 80 år och lider ofta av andra 
sjukdomar som gör att de lättare drabbas av komplikationer som infektioner och trycksår. 
Förlängd väntetid och fördröjningar i det akuta omhändertagandet ökar risken för 
komplikationer, vilket leder till ökat vårdbehov och lidande för patienten. För att kunna 
främja rehabilitering, snabb återhämtning och motverka komplikationer krävs snabbt initialt 
omhändertagande och en god omvårdnad (http://www.rikshoft.se; SoS, 2003). I artikeln av 
Larsson och Holgers (2011) visas det att snabbspår för höftfrakturer minskat vårdtiden med 
flera timmar för patienten och medfört färre komplikationer. Nästan alla patienter med 
höftfraktur kommer in till akutsjukhus med ambulans och tiden från ankomst till sjukhus till 
operation är av stor betydelse för att minska risken för komplikationer, minska 
återhämtningsfasen och vårdtiden. 
 
För ett snabbt omhändertagande och en optimal omvårdnad har det de senaste åren upprättats 
snabbspår för höftfrakturer vilket också har minskat patientens vårddagar på sjukhus 
(http://www.rikshoft.se; SoS, 2003). 
 

TEORETISK GRUND 

De psykiska kraven på arbetet tillsammans med tidspress innebär riskfaktorer för fysisk 
sjukdom och stress. Ett krävande arbete i sig innebär inte alltid en ökad risk för sjukdom. Den 
huvudsakliga arbetsrelaterade riskfaktorn är brist på kontroll över sina arbetsuppgifter och hur 
de utförs. I många fall ökar risken endast när höga krav ställs på en arbetare som samtidigt 
upplever liten kontroll över sina arbetsuppgifter. Det är inte kraven på arbetsuppgifterna som 
är den största risken för sjukdom utan det är den organisatoriska strukturen som spelar störst 
roll. Krav-kontroll-modellen, som visas i figur 1, baserar sig på interaktioner mellan höga och 
låga nivåer av psykiska krav och beslutsmöjligheter. I beslutsmöjligheter ingår kontrollen 
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över beslut i sina arbetsuppgifter och kunskapsbredden hos arbetaren. Placeras de två 
parametrarna i en tvådimensionell modell uppkommer fyra distinkta psykosociala arbetstyper; 
högbelastat arbete, aktivt arbete, lågbelastat arbete och passivt arbete. 
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Lågbelastat arbete 
Låga krav & hög kontroll 

låg ���� KONTROLL ���� hög 

Figur 1. Krav-kontroll-modell (Karasek & Theorell, 1990, s.32) 

 
I det högbelastade arbetet finns de mest negativa reaktionerna på psykisk belastning, t.ex. 
utmattning, oro, depression och fysisk sjukdom. I den kategorin hamnar en arbetare som har 
höga psykiska krav på sig och samtidigt låg kontroll över beslutsmöjligheter. Det aktiva 
arbetet innebär att arbetaren upplever en hög kontroll och en stor frihet att utnyttja sin 
kunskap för beslut trots att de psykiska kraven är höga. Exempel kan vara kirurger som utför 
kritiska operationer eller bergsklättrare som kämpar med att ta sig upp på toppen. I ett 
lågbelastat arbete är de psykiska kraven låga och arbetarna har en hög känsla av kontroll och 
möjlighet att fatta beslut. Den sista gruppens arbetare finns i det passiva arbetet. Där kan ett 
apatiskt beteende finnas bland arbetarna eftersom de utmaningar som ställs på dem är helt 
utanför deras kontroll. De psykologiska kraven är låga men även beslutsmöjligheterna är låga. 
Det kan då leda till att den inlärda kunskapen förtvinar bland arbetarna. En undersökning 
bland tusentals kvinnor och män visade att kvinnor i jämförelse med män upplevde en aning 
högre psykiska krav och männens kontroll över arbetsprocessen var märkbart högre än hos 
kvinnor. I samma undersökning hamnade sjuksköterskor i den aktiva arbetsgruppen och 
undersköterskor i den högbelastade arbetsgruppen tillsammans med brandmän (Karasek & 
Theorell, 1990). 
 

TIDIGARE FORSKNING 

För att undersöka det aktuella kunskapsläget i det valda ämnet gjordes sökningar i PubMed. 
De mesh-termer som användes var ”emergency medical technicians”, ”psychological stress”, 
”stressors”, ”occupational stressors”, ”occupational stress” och “critical pathways”. Med de 
termerna hittades ingen forskning gällande snabbspår och upplevelse av stress. Det fanns 
däremot flera studier gjorda på posttraumatisk stress inom ambulanssjukvården, de var dock 
inte relaterade till snabbspår. 
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PROBLEMFORMULERING 

Idag arbetar både ambulanssjuksköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor inom 
ambulanssjukvården med snabbspår, men det är ambulanssjuksköterskan som har högst 
medicinsk kompetens och därmed det formella ansvaret (SOSFS 1997:14). Införandet av 
olika snabbspår innebär att ambulanssjuksköterskan måste ta egna beslut baserade på sin egen 
kunskap och gällande behandlingsriktlinjer. Innan snabbspår infördes fick patienten en 
läkarbedömning på akutmottagningen och ambulanssjuksköterskan kunde stötta sig på deras 
kompetens. Med det snabbt ökande antalet snabbspår har också ambulanssjuksköterskans 
ansvar ökat. 
 
Det finns idag få studier gjorda om hur ambulanspersonal upplever sitt dagliga arbete. 
Personalen förväntas dock vara mer stresstålig än andra då de är förberedda och mentalt 
inställda på att träffa sjuka människor. Trots det upplever mellan 20 % och 30 % av 
ambulanspersonalen stress, där majoriteten tycker att stressen är det största 
arbetsmiljöproblemet (Suserud & Svensson, 2009). Det finns idag flera studier gjorda på 
snabbspår och dess fördelar för patienterna. Däremot fann författarna inga undersökningar 
kring hur ambulanspersonal upplever arbetssättet och vill med denna studie beskriva 
ambulanssjuksköterskans upplevelser av att arbeta med snabbspår. 
 

SYFTE 

Syftet var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av stress i samband med arbete 
med snabbspår, inom två medelstora landsting i Sverige. 
 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

- Vilka skillnader fanns mellan kvinnliga och manliga ambulanssjuksköterskor när det 
gällde upplevelsen av stress och organisatoriskt stöd i samband med arbete med 
snabbspår? 

- Vilka skillnader fanns mellan erfarna och oerfarna ambulanssjuksköterskor när det 
gällde upplevelsen av stress och organisatoriskt stöd i samband med arbete med 
snabbspår? 

- Vilka skillnader fanns mellan olika utbildningsnivåer hos ambulanssjuksköterskor när 
det gällde upplevelsen av stress och organisatoriskt stöd i samband med arbete med 
snabbspår? 

 

METOD 

DESIGN 

Utifrån studiens syfte valdes en kvantitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv design (Olsson & 
Sörensen, 2011; Polit & Beck, 2012; Trost, 2012). En enkät utformades för att inhämta data. 
 

URVAL 

Ett ändamålsenligt urval användes till vald studiepopulation (Dahmström, 2011; Polit & Beck, 
2012). 
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Studiepopulation 

Studien genomfördes på två ambulansstationer i två medelstora landsting i Sverige där både 
fast anställda och vikarier var inräknade. 
 

Studiedeltagare 

För att ingå i studien skulle deltagaren vara utbildad sjuksköterska, arbetat som sjuksköterska 
i ambulans i minst ett år och arbetat med snabbspår. De som inte uppfyllde kriterierna 
exkluderades ur studien. Deltagarna räknades som erfarna om de arbetat som sjuksköterska på 
ambulansen i mer än fem år. 
 

DATAINSAMLING 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en enkät innehållande slutna frågor, bilaga 2 
(Polit & Beck, 2012). Till en ambulansstation skickades enkäter med informationsbrev, bilaga 
3, och svarskuvert till enhetschefen. Enhetschefen placerade ut dessa i det gemensamma 
utrymmet och informerade om enkäten vid det dagliga morgonmötet. Besvarade enkäter 
samlades in av enhetschefen och återsändes till författarna med rekommenderat brev. Vid den 
andra ambulansstationen placerade författarna själva ut enkäter med informationsbrev och 
svarskuvert i det gemensamma utrymmet. Samtidigt gavs muntlig information om studien och 
en påminnelse skickades efter två veckor ut via mail till berörda i studiepopulationen. 
Enhetschefen blev ombedd att informera om enkäten vid tillfälle. Författarna samlade själva 
in de besvarade enkäterna. Enkäterna fanns tillgängliga att besvaras under tre veckors tid i 
februari månad år 2013. 
 

Mätinstrument 

En enkät konstruerades och frågorna baserade sig på fakta ur bakgrunden och syftet, där 
meningsbärande ord plockades ut. Efter det att orden hade identifierats kategoriserades de 
som demografi, snabbspår, organisatoriskt stöd, stress, ansvar, patientsäkerhet och 
arbetstillfredsställelse. Frågor konstruerades för den berörda kategorin. Svarsalternativen till 
frågorna var i ordinal-, nominal- och kvotskala, tabell 1. Frågorna med ordinalskala hade fem 
svarsalternativ (”instämmer helt”, ”instämmer till stor del”, ”instämmer till viss del”, 
”instämmer inte alls”, ”vet ej”) där deltagarna kryssade i det alternativ som passade dem bäst 
(Polit & Beck, 2012). I de nominala frågorna satte deltagarna ett kryss i den ruta som 
motsvarade deras bakgrund. Deltagarna fick skriva i en siffra som överensstämde med deras 
ålder och erfarenhet i frågorna med kvotskala. 
 

Tabell 1. Enkätfrågornas skalnivå 

Fråga Rubrik Data 

1. Jag arbetar i: Demografi Nominal 

2. Kön: Demografi Nominal 
3. Jag är ……… år Demografi Kvot 

4. Jag är utbildad till: (flera alternativ möjliga) Demografi Nominal 
5. Jag har arbetat som sjuksköterska i ……… antal år Demografi Kvot 
6. Jag har arbetat som sjuksköterska i ambulans i ……… antal år Demografi Kvot 
7. Jag har arbetat med snabbspår: Snabbspår Nominal 
8. Snabbspår för höftfrakturer är ett bra arbetssätt Snabbspår Ordinal 
9. Snabbspår för akut hjärtinfarkt är ett bra arbetssätt Snabbspår Ordinal 
10. Snabbspår för stroke är ett bra arbetssätt Snabbspår Ordinal 
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För att skapa indexen ”stress” (index.stress) och ”organisatoriskt stöd” (index.org.stöd) 
gjordes ett test med Cronbach´s Alpha med ett riktvärde för alpha ≥ 0,7 (Polit & Beck, 2012). 
Summan av svaren inom indexet dividerades med antalet frågor som ingick i indexet. 

11. Snabbspår är ett bra arbetssätt Snabbspår Ordinal 
12. Jag har fått tillräcklig utbildning för att arbeta med snabbspår gällande 

höftfraktur 
Organisatoriskt stöd Ordinal 

13. Jag vet när jag ska påbörja ett snabbspår för patient med höftfraktur Organisatoriskt stöd Ordinal 
14. Jag upplever att jag kan få stöd av läkare i min bedömning av patient 

gällande snabbspår för höftfraktur 
Organisatoriskt stöd Ordinal 

15. Jag vet vilka åtgärder jag ska vidta gällande snabbspår för höftfraktur Organisatoriskt stöd Ordinal 
16. Det finns tydliga behandlings-riktlinjer för att arbeta med snabbspår 

gällande höftfraktur 
Organisatoriskt stöd Ordinal 

17. Jag har fått tillräcklig utbildning för att arbeta med snabbspår gällande 
akut hjärtinfarkt 

Organisatoriskt stöd Ordinal 

18. Jag vet när jag ska påbörja ett snabbspår för patient med akut hjärtinfarkt Organisatoriskt stöd Ordinal 
19. Jag upplever att jag kan få stöd av läkare i min bedömning av patient 

gällande snabbspår för akut hjärtinfarkt 
Organisatoriskt stöd Ordinal 

20. Jag vet vilka åtgärder jag ska vidta gällande snabbspår för akut 
hjärtinfarkt 

Organisatoriskt stöd Ordinal 

21. Det finns tydliga behandlings-riktlinjer för att arbeta med snabbspår 
gällande akut hjärtinfarkt 

Organisatoriskt stöd Ordinal 

22. Jag har fått tillräcklig utbildning för att arbeta med snabbspår gällande 
stroke 

Organisatoriskt stöd Ordinal 

23. Jag vet när jag ska påbörja ett snabbspår för patient med stroke Organisatoriskt stöd Ordinal 
24. Jag upplever att jag kan få stöd av läkare i min bedömning av patient 

gällande snabbspår för stroke 
Organisatoriskt stöd Ordinal 

25. Jag vet vilka åtgärder jag ska vidta gällande snabbspår för stroke Organisatoriskt stöd Ordinal 
26. Det finns tydliga behandlings-riktlinjer för att arbeta med snabbspår 

gällande stroke 
Organisatoriskt stöd Ordinal 

27. Arbete med snabbspår för höftfrakturer innebär en negativ stress för mig Stress Ordinal 
28. Arbete med snabbspår för akut hjärtinfarkt innebär en negativ stress för 

mig 
Stress Ordinal 

29. Arbete med snabbspår för stroke innebär en negativ stress för mig Stress Ordinal 
30. Att arbeta med snabbspår stressar mig för att ambulansen blir uppehållen 

en längre tid 
Stress Ordinal 

31. Att arbeta med snabbspår stressar mig för jag är rädd att fatta fel beslut Stress Ordinal 
32. Att arbeta med snabbspår stressar mig Stress Ordinal 
33. Min känsla av ansvar för patienten ökar när jag arbetar med snabbspår 

för höftfraktur 
Ansvar Ordinal 

34. Min känsla av ansvar för patienten ökar när jag arbetar med snabbspår 
för akut hjärtinfarkt 

Ansvar Ordinal 

35. Min känsla av ansvar för patienten ökar när jag arbetar med snabbspår 
för stroke 

Ansvar Ordinal 

36. Min känsla av ansvar för patienten ökar min upplevelse av negativ stress Ansvar Ordinal 
37. Jag upplever att patientsäkerheten ökar med snabbspår Patientsäkerhet Ordinal 
38. Jag upplever att patientsäkerheten ökar med snabbspår gällande 

höftfraktur 
Patientsäkerhet Ordinal 

39. Jag upplever att patientsäkerheten ökar med snabbspår gällande akut 
hjärtinfarkt 

Patientsäkerhet Ordinal 

40. Jag upplever att patientsäkerheten ökar med snabbspår gällande stroke Patientsäkerhet Ordinal 
41. Att arbeta med snabbspår för höftfraktur är arbetstillfredsställande för 

mig 
Arbetstillfredsställelse Ordinal 

42. Att arbeta med snabbspår för akut hjärtinfarkt är arbetstillfredsställande 
för mig 

Arbetstillfredsställelse Ordinal 

43. Att arbeta med snabbspår för stroke är arbetstillfredsställande för mig Arbetstillfredsställelse Ordinal 
44. Jag är stolt över att vara delaktig i snabbspår som vårdkedja Arbetstillfredsställelse Ordinal 
45. Jag önskar att arbeta med fler snabbspår än de som redan finns Arbetstillfredsställelse Ordinal 
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Index.stress (7 frågor, alpha=0,792). Frågorna var ”Arbete med snabbspår för höftfrakturer 
innebär en negativ stress för mig”, ”Arbete med snabbspår för akut hjärtinfarkt innebär en 
negativ stress för mig”, ”Arbete med snabbspår för stroke innebär en negativ stress för mig”, 
”Att arbeta med snabbspår stressar mig för att ambulansen blir uppehållen en längre tid”, ”Att 
arbeta med snabbspår stressar mig för jag är rädd att fatta fel beslut”, ”Att arbeta med 
snabbspår stressar mig” och ”Min känsla av ansvar för patienten ökar min upplevelse av 
negativ stress”. 
 
Index.org.stöd (15 frågor, alpha=0,815). Frågorna var ”Jag har fått tillräcklig utbildning för 
att arbeta med snabbspår gällande höftfraktur”, ”Jag vet när jag ska påbörja ett snabbspår för 
patient med höftfraktur”, ”Jag upplever att jag kan få stöd av läkare i min bedömning av 
patient gällande snabbspår för höftfraktur”, ”Jag vet vilka åtgärder jag ska vidta gällande 
snabbspår för höftfraktur”, ”Det finns tydliga behandlingsriktlinjer för att arbeta med 
snabbspår gällande höftfraktur”, ”Jag har fått tillräcklig utbildning för att arbeta med 
snabbspår gällande akut hjärtinfarkt”, ”Jag vet när jag ska påbörja ett snabbspår för patient 
med akut hjärtinfarkt”, ”Jag upplever att jag kan få stöd av läkare i min bedömning av patient 
gällande snabbspår för akut hjärtinfarkt”, ”Jag vet vilka åtgärder jag ska vidta gällande 
snabbspår för akut hjärtinfarkt”, ”Det finns tydliga behandlingsriktlinjer för att arbeta med 
snabbspår gällande akut hjärtinfarkt”, ”Jag har fått tillräcklig utbildning för att arbeta med 
snabbspår gällande stroke”, ”Jag vet när jag ska påbörja ett snabbspår för patient med stroke”, 
”Jag upplever att jag kan få stöd av läkare i min bedömning av patient gällande snabbspår för 
stroke”, ”Jag vet vilka åtgärder jag ska vidta gällande snabbspår för stroke” och ”Det finns 
tydliga behandlingsriktlinjer för att arbeta med snabbspår gällande stroke”. 
 

Validitet 

Enkäten testades på tre ambulanssjuksköterskor innan den skickades och placerades ut till 
studiepopulationen. Deras synpunkter samlades in för att förtydliga och bearbeta brister i 
enkäten (Eliasson, 2010). Efter att synpunkterna samlats in förtydligades enkätens 
svarsalternativ, rubriker och frågornas ordningsföljd justerades. Vissa av frågornas 
meningsuppbyggnad ändrades och frågor om studiedeltagarens ålder och kön lades till. 
 

DATABEARBETNING OCH ANALYS 

Svaren från de insamlade enkäterna kodades för att därefter matas in i IBM SPSS Statistics 
Data version 21 (SPSS). Enkäterna numrerades mellan 1 och 54. Enkäten hade 45 variabler 
som namngavs och varje svarsalternativ fick ett siffervärde mellan 1 och 5. De frågor som 
inte besvarades fick siffervärdet 0. I den ordinala skalan innebar siffervärdet 1 = ”instämmer 
helt”, 2 = ”instämmer till stor del”, 3 = ”instämmer till viss del”, 4= ”instämmer inte alls” och 
5=”vet ej”. Frågor som besvarades med ”vet ej” räknades inte in i dataanalysen. Inmatningen 
utfördes genom att en författare läste upp svaren och den andre matade in rätt siffervärde. 
Därefter kontrollerades inmatningen av bägge forskarna genom att granska siffervärdet mot 
svaret. 
 
Ett filter skapades i SPSS för att exkludera de enkäter som inte uppfyllde 
inklusionskriterierna. Därefter skapades frekvenser av samtliga variabler och index för stress 
och organisatoriskt stöd konstruerades. För de index som skapades gjordes ett Cronbach´s 
Alpha-test. Korstabeller skapades mellan index.stress och kön, index.org.stöd och kön, 
index.stress och erfarenhet, index.org.stöd och erfarenhet och index.stress och utbildning samt 
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index.org.stöd och utbildning. Medelvärdet räknades ut för index.stress och kön, index.stress 
och erfarenhet, index.stress och utbildning, index.org.stöd och kön, index.org.stöd och 
erfarenhet samt index.org.stöd och utbildning. Upplevelsen av stress var lägre ju närmre 
medelvärdet var 4 och upplevelsen av organisatoriskt stöd var högre ju närmre medelvärdet 
var 1. 
 
Ett chi-2-test utfördes i korstabellerna för att undersöka signifikans mellan de olika 
variablerna. Det minsta förväntade värdet var mindre än 1 och mer än 20 % av de förväntade 
värdena var mindre än 5. Detta innebar att kraven för chi-2 test inte uppfylldes och Fisher´s 
exakta test användes för att undersöka signifikansen mellan de olika variablerna (Olsson & 
Sörensen, 2011; Polit & Beck, 2012). För att kunna bekräfta frågeställningarna valdes p ≤ 
0,05 som gränsvärde. 
 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

För att skydda studiedeltagarna blev de informerade om studiens syfte, mål och deras rätt till 
anonymitet samt att deltagandet var helt frivilligt. Information delgavs till deltagarna 
tillsammans med enkäten via ett informationsbrev (Polit & Beck, 2012; Vetenskapsrådet 
[VR], 2011). Studien prövades inte av etiksprövningsnämnden då den var på magisternivå. 
Datainsamlingen hade inget lagstadgat sekretesskydd men forskarnas ambition var dock att 
ingen annan än dem själva och deras handledare fick ta del av de insamlade enkäterna. 
Författarna till denna studie ansåg att det hörde till god etik och moral att tillämpa 
tystnadsplikt gällande insamlade uppgifter för att studiedeltagarna skulle känna sig trygga 
trots att insamlad data inte omfattades av sekretesskydd. Ingen koppling mellan enkät och 
studiedeltagare fanns eftersom enkäterna inte kodades och ingen identitet hos deltagarna 
registrerades under datainsamlingen. Enkäterna förvarades i säkert utrymme under studietiden 
och förstördes när studien var färdig (VR, 2011). 
 

RESULTAT 

Respondenternas sociodemografiska data 

Den totala studiepopulationen bestod av 82 sjuksköterskor varav 17 var kvinnor och 65 var 
män, tabell 2. Två sjuksköterskor var under datainsamlingen tjänstlediga och deltog inte i 
studien. 
 

Tabell 2. Studiepopulation 

 Kvinnor Män Totalt 

Studiepopulation 17 65 82 
Bortfall 1 1 2 
Svarsfrekvens 10 44 54  
Exkluderade 1 1 2 

Studiedeltagare 9  43  52  

 

Studiedeltagarna bestod av 10 kvinnor och 44 män, 1 kvinna och 1 man exkluderades, tabell 
2. Medelåldern hos studiedeltagarna var 44 år (n=48), 37 år hos kvinnorna (n=9) och 46 år 
hos männen (n=39), tabell 3. Av studiedeltagarna klassades 14 som oerfarna där medelåldern 
var 32 år (n=11) och 38 klassades som erfarna där medelåldern var 47 år (n=37), tabell 3. Av 
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kvinnorna var 5 oerfarna och 4 erfarna och av männen var 9 oerfarna och 34 erfarna, tabell 4. 
Utbildningsnivån, tabell 5, hos de inkluderade i studien var 12 grundutbildade sjuksköterskor 
(grundutb.SSK) där alla var män, 1 klassades som oerfaren. Av 27 specialistutbildade 
sjuksköterskor inom ambulanssjukvård (spec.amb.SSK) var 21 män och 6 kvinnor, 12 
klassades som oerfarna och 15 som erfarna. Utöver specialistutbildning inom 
ambulanssjukvård hade 7 ytterligare en specialistutbildning inom annat område 
(spec.övr.SSK), 1 var kvinna och 6 var män, 1 oerfaren och 6 erfarna. Av studiedeltagarna 
hade 6 sjuksköterskor specialistutbildning inom annat område än ambulanssjukvård, 2 
kvinnor och 4 män, alla var erfarna. 
 

Tabell 3. Medelålder hos studiedeltagarna 

 Kvinnor Män Oerfarna Erfarna Totalt 

Medelålder i år  37 (n=9) 46 (n=39) 32 (n=11) 47 (n=37) 44 (n=48) 

 

Tabell 4. Erfarenhet hos respektive kön 

 Oerfarna Erfarna Totalt 

Kvinnor 5 4 9 
Män 9 34 43 

Totalt 14 38 52 

 

Tabell 5. Utbildningsnivå hos studiedeltagarna 

 Grundutb.SSK Spec.amb.SSK Spec.övr.SSK Spec.amb.SSK + 
Spec.övr.SSK 

Totalt 

Kvinnor 0 6 2 1 9 
Män 12 21 4 6 43 

Totalt 12 27 6 7 52 

Oerfarna 1 12 0 1 14 
Erfarna 11 15 6 6 38 

Totalt 12 27 6 7 52 

 

Stress 

Av totalt 49 svaranden instämde samtliga inte alls eller till viss del att de upplevde negativ 
stress i samband med arbete med snabbspår för höftfraktur, tabell 6. Vid frågan om 
personalen upplevde negativ stress vid arbete med snabbspår för akut hjärtinfarkt svarade 49 
sjuksköterskor. Av dessa instämde 45 (92 %) inte alls eller till viss del. Det var större 
spridning i upplevelsen av stress vid arbete med snabbspår med stroke än vid andra snabbspår. 
Av de 49 svaranden instämde 43 (88 %) inte alls. Vid frågan om upplevd stress för att 
ambulansen blir uppehållen en längre tid svarade 49 där 46 sjuksköterskor (94 %) inte 
instämde alls eller till viss del. Av 49 svaranden instämde 48 (98 %) inte alls eller till viss del 
att de blev stressade för att fatta fel beslut vid arbete med snabbspår. Vid frågan om 
personalen blev stressade av att arbeta med snabbspår hade 48 svarat. Av dessa instämde 47 
(98 %) inte alls eller till viss del. Vid frågan om känslan av ansvar ökade den negativa 
stressen svarade 51 där 45 (88 %) inte instämde alls eller till viss del. 
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Tabell 6. Svarsfrekvenser i index.stress 

Fråga  Instämmer 
helt 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

Vet 
ej 

Totalt  

Arbete med snabbspår för 
höftfrakturer innebär en negativ 
stress för mig 

0 0 8 41 0 49 

Arbete med snabbspår för akut 
hjärtinfarkt innebär en negativ 
stress för mig 

1 1 6 39 2 49 

Arbete med snabbspår för stroke 
innebär en negativ stress för mig 

1 4 13 30 1 49 

Att arbeta med snabbspår 
stressar mig för att ambulansen 
blir uppehållen en längre tid 

1 2 20 26 0 49 

Att arbeta med snabbspår 
stressar mig för att jag är rädd att 
fatta fel beslut 

0 1 11 37 0 49 

Att arbeta med snabbspår 
stressar mig 

0 1 13 34 0 48 

Min känsla av ansvar för 
patienten ökar min upplevelse av 
negativ stress 

2 1 13 32 3 51 

Organisatoriskt stöd – snabbspår höftfraktur 

Vid frågan om personalen fått tillräcklig utbildning gällande snabbspår vid höftfraktur svarade 
52 sjuksköterskor, tabell 7. Av dessa instämde 50 (96 %) helt eller till stor del. Av 52 
svaranden instämde 50 (96 %) helt eller till stor del att de visste när ett snabbspår för 
höftfraktur skulle påbörjas. Vid upplevelsen av läkarstöd i bedömningen av patienten vid 
arbete med snabbspår för höftfrakturer svarade samtliga och spridningen i svar var större 
jämfört med andra snabbspår. Det var 29 (56 %) som instämde helt eller till stor del av 
upplevt läkarstöd och 20 (38 %) instämde till viss del eller inte alls. På frågan om deltagaren 
visste vilka åtgärder som skulle vidtas vid arbete med snabbspår för höftfraktur svarade 
samtliga att de instämmer helt eller till stor del. Av 52 svarande instämde samtliga helt eller 
till stor del att det fanns tydliga behandlingsriktlinjer gällande snabbspår för höftfraktur. 
 

Organisatoriskt stöd – snabbspår akut hjärtinfarkt 

Vid frågan om personalen fått tillräcklig utbildning gällande snabbspår vid akut hjärtinfarkt 
svarade 52, tabell 7. Av dessa instämde 48 (92 %) helt eller till stor del. Av 52 svaranden 
instämde 46 (88 %) helt eller till stor del att de visste när ett snabbspår för akut hjärtinfarkt 
skulle påbörjas. Vid upplevelsen av läkarstöd i bedömningen av patienten vid arbete med 
snabbspår för akut hjärtinfarkt svarade samtliga. Det var 46 (88 %) som instämde helt eller till 
stor del till upplevt läkarstöd. På frågan om deltagaren visste vilka åtgärder som skulle vidtas 
vid arbete med snabbspår för akut hjärtinfarkt svarade 52. Av dessa svarade 49 (94 %) att de 
instämmer helt eller till stor del. Av 52 svarade instämde 48 (92 %) helt eller till stor del på 
frågan om det fanns tydliga behandlingsriktlinjer gällande snabbspår för akut hjärtinfarkt. 
 

Organisatoriskt stöd – snabbspår stroke 

Vid frågan om personalen fått tillräcklig utbildning gällande snabbspår för stroke svarade 52 
och 41 (79 %) instämde helt eller till stor del att de fått tillräcklig utbildning, tabell 7. Vid 
frågan om deltagaren visste när snabbspår för stroke skulle påbörjas svarade samtliga, där 42 
(81 %) instämde helt eller till stor del att de visste när de skulle påbörja snabbspåret. Vid 
upplevelsen av läkarstöd i bedömningen av patienten vid arbete med snabbspår för stroke 



13 
 

svarade 52, där 39 (75 %) instämde helt eller till viss del. På frågan om deltagaren visste vilka 
åtgärder som skulle vidtas vid arbete med snabbspår för stroke svarade samtliga, av dessa 
svarade 47 (90 %) att de instämmer helt eller till viss del. Av 52 svarande instämde 47 (90 %) 
helt eller till stor del på frågan om det fanns tydliga behandlingsriktlinjer gällande snabbspår 
för stroke. 

Tabell 7. Svarsfrekvenser i index.org.stöd 

Fråga Instämmer 
helt 

Instämmer 
till stor del  

Instämmer 
till viss del  

Instämmer 
inte alls 

Vet 
ej  

Totalt 

Jag har fått tillräcklig utbildning 
för att arbeta med snabbspår 
gällande höftfraktur 

36 14 2 0 0 52 

Jag vet när jag ska påbörja ett 
snabbspår för patient med 
höftfraktur 

39 11 2 0 0 52 

Jag upplever att jag kan få stöd 
av läkare i min bedömning av 
patient gällande snabbspår för 
höftfraktur 

20 9 5 15 3 52 

Jag vet vilka åtgärder jag ska 
vidta gällande snabbspår för 
höftfraktur 

48 4 0 0 0 52 

Det finns tydliga behandlings-
riktlinjer för att arbeta med 
snabbspår gällande höftfraktur 

46 6 0 0 0 52 

Jag har fått tillräcklig utbildning 
för att arbeta med snabbspår 
gällande akut hjärtinfarkt 

30 18 1 0 3 52 

Jag vet när jag ska påbörja ett 
snabbspår för patient med akut 
hjärtinfarkt 

40 6 3 0 3 52 

Jag upplever att jag kan få stöd 
av läkare i min bedömning av 
patient gällande snabbspår för 
akut hjärtinfarkt 

30 16 3 0 3 52 

Jag vet vilka åtgärder jag ska 
vidta gällande snabbspår för akut 
hjärtinfarkt 

41 8 0 0 3 52 

Det finns tydliga behandlings-
riktlinjer för att arbeta med 
snabbspår gällande akut 
hjärtinfarkt 

38 10 1 0 3 52 

Jag har fått tillräcklig utbildning 
för att arbeta med snabbspår 
gällande stroke 

22 19 11 0 0 52 

Jag vet när jag ska påbörja ett 
snabbspår för patient med stroke 

24 18 10 0 0 52 

Jag upplever att jag kan få stöd 
av läkare i min bedömning av 
patient gällande snabbspår för 
stroke 

22 17 10 2 1 52 

Jag vet vilka åtgärder jag ska 
vidta gällande snabbspår för 
stroke 

37 10 4 0 1 52 

Det finns tydliga behandlings-
riktlinjer för att arbeta med 
snabbspår gällande stroke 

32 15 4 0 1 52 
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Signifikansen mellan de undersökta variablerna testades med Fisher´s exakta test (FET) där p 
≤0,05 för att påvisa signifikans, tabell 8, och medelvärdet för olika grupper beräknades, tabell 
9. Vid analys mellan upplevd stress och kön var de svarande 7 kvinnor och 37 män. Ingen 
signifikant skillnad fanns mellan kvinnor och mäns upplevelse av stress (FET=7,886, 
p=0,576). Medelvärdet av upplevd stress var hos kvinnorna 3,8 och hos männen 3,7. Då 
upplevelsen av stress var lägre ju närmre medelvärdet var 4, tenderade männen i denna studie 
att uppleva högre stress än kvinnor vid arbete med snabbspår. 
 
Vid analys mellan upplevd stress och erfarenhet var de svarande 12 oerfarna och 32 erfarna 
sjuksköterskor. Ingen signifikant skillnad fanns mellan oerfarna och erfarna sjuksköterskors 
upplevelse av stress (FET=4,882, p=0,951). Medelvärdet av upplevd stress var hos oerfarna 
3,7 och hos erfarna 3,7. I denna studie var det ingen skillnad mellan de erfarna och oerfarna 
sjuksköterskorna gällande upplevelsen av stress vid arbete med snabbspår. 
 
Vid analys mellan upplevd stress och utbildning var de svarande 10 grundutb.SSK , 23 
specialistutbildade sjuksköterskor inom ambulanssjukvård, 4 specialistutbildade 
sjuksköterskor inom övrig inriktning och 7 spec.amb.SSK + spec.övr.SSK. Ingen signifikant 
skillnad fanns mellan utbildningsnivå och upplevd stress (FET=23,928, p=0,762). 
Medelvärdet av upplevd stress var hos grundutb.SSK 3,8, spec.amb.SSK 3,6, spec.övrigt.SSK 
3,3 och hos spec.amb.SSK + spec.övr.SSK 3,9. Då upplevelsen av stress var lägre ju närmre 
medelvärdet var 4, tenderade sjuksköterskor med övrig specialistutbildning utan 
specialistutbildning inom ambulanssjukvård i denna studie att uppleva högre stress än övriga 
utbildningsnivåer vid arbete med snabbspår. 
 
Vid analys mellan upplevt organisatoriskt stöd och kön var de svarande 8 kvinnor och 38 
män. Ingen signifikant skillnad fanns mellan kvinnor och mäns upplevelse av organisatoriskt 
stöd (FET=14,984, p=0,794). Medelvärdet av upplevt stöd var hos kvinnorna 1,5 och hos 
männen 1,5. I denna studie var det ingen skillnad mellan kvinnor och män gällande 
upplevelsen av organisatoriskt stöd vid arbete med snabbspår. 
 
Vid analys mellan upplevt organisatoriskt stöd och erfarenhet var de svarande 11 oerfarna och 
35 erfarna sjuksköterskor. Ingen signifikant skillnad fanns mellan oerfarna och erfarna 
sjuksköterskors upplevelse av organisatoriskt stöd (FET=16,404, p=0,579). Medelvärdet av 
upplevt stöd var hos oerfarna 1,6 och hos erfarna 1,4. Då upplevelsen av organisatoriskt stöd 
var högre ju närmre medelvärdet var 1, tenderade de oerfarna sjuksköterskorna i denna studie 
att uppleva lägre organisatoriskt stöd än erfarna sjuksköterskor vid arbete med snabbspår. 
 
Vid analys mellan upplevt organisatoriskt stöd och utbildningsnivå var de svarande 11 
grundutb.SSK, 22 spec.amb.SSK, 6 spec.övr.SSK och 7 spec.amb.SSK + spec.övr.SSK. Ingen 
signifikant skillnad fanns mellan utbildningsnivå och upplevt organisatoriskt stöd 
(FET=51,917, p=0,435). Medelvärdet av upplevt organisatoriskt stöd var hos grundutb.SSK 
1,4, spec.amb.SSK 1,5, spec.övrigt.SSK 1,6 och hos spec.amb.SSK + spec.övr.SSK 1,5. Då 
upplevelsen av organisatoriskt stöd var högre ju närmre medelvärdet var 1, tenderade 
spec.övr.SSK i denna studie att uppleva lägre organisatoriskt stöd än övriga utbildningsnivåer 
vid arbete med snabbspår. 
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Tabell 8. Fisher´s exakta test 

Variabel Fisher´s exakta test P-värde 
(Exact Sig. (2-sided) 

Index.stress * Kön (n=44) 7,886 0,576 
Index.stress * Erfarenhet (n=44) 4,882 0,951 
Index.stress * Utbildning (n=44) 23,928 0,762 
Index.org.stöd * Kön (n=46) 14,984 0,794 
Index.org.stöd * Erfarenhet (n=46) 16,404 0,579 
Index. org.stöd * Utbildning (n=46) 51,917 0,435 

 

Tabell 9. Medelvärden 

 Index.stress Index.org.stöd 
Män 3,7 (n=37) 1,5 (n=38) 
Kvinnor 3,8 (n=7) 1,5 (n=8) 

Totalt 3,7 (n=44) 1,5 (n=46) 

Oerfaren 3,7 (n=12) 1,6 (n=11) 
Erfaren 3,7 (n=32) 1,4 (n=35) 

Totalt 3,7 (n=44) 1,5 (n=46) 

Grundutb.SSK 3,8 (n=10) 1,4 (n=11) 
Spec.amb.SSK 3,6 (n=23) 1,5 (n=22) 
Spec.övr.SSK 3,3 (n=4) 1,6 (n=6) 
Spec.övr.SSK + Spec.amb.SSK 3,9 (n=7) 1,5 (n=7) 

Totalt 3,7 (n=44) 1,5 (n=46) 

 

DISKUSSION 

METODDISKUSSION 

Design 

Det valdes en kvantitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv design eftersom författarna ville 
beskriva upplevelsen av stress vid ambulanssjuksköterskans arbete med snabbspår och om 
upplevelsen av stress påverkades av kön, utbildning och erfarenhet (Olsson & Sörensen, 
2011). 
 

Urval 

Författarna hade erfarenhet av ambulanssjukvård och ansåg sig därför ha tillräcklig kunskap 
för att kunna använda sig av ett ändamålsenligt urval. Studiepopulationen valdes utifrån att de 
troddes ha den erfarenhet som krävdes för att kunna svara på studiens syfte och 
frågeställningar (Dahmström, 2011; Polit & Beck, 2012). Författarna hade kännedom om de 
båda landstingen och visste att de hade väl etablerade snabbspår gällande akut hjärtinfarkt, 
stroke och höftfrakturer. Deras behandlingsriktlinjer var snarlika för varje snabbspår. Hade 
studien genomförts på fler än två landsting hade populationen kunnat bli större och påverkat 
resultatet. Författarna valde att exkludera sjuksköterskor som arbetat mindre än ett år för att 
de av författarna inte anses ha tillräcklig erfarenhet kring de olika snabbspåren. 
 

Datainsamling 

För att inhämta så mycket data som möjligt under en tidsbegränsad period användes en enkät. 
Fördelen med enkätstudier är att kunna nå ut till större populationer och ett större geografiskt 
område. Studiedeltagarna var i enkäten anonyma vilket brukar öka svarsfrekvensen (Polit & 
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Beck, 2012). För att ytterligare öka svarsfrekvensen var frågorna slutna eftersom frågor med 
svarsalternativ gör det enklare för deltagaren att svara. Slutna frågor underlättar dessutom 
analysen av data (Polit & Beck, 2012; Trost, 2012). Svarsfrekvensen blev dock inte så hög 
som författarna önskat. En anledning kunde vara att enkäterna inte postades till varje enskild 
individ i studiepopulationen utan placerades i det gemensamma utrymmet. Enkäterna 
placerades i det gemensamma utrymmet på grund av tidsbrist och av ekonomiska skäl. Om 
enkäterna hade postats hade det varit lättare att följa upp de som inte besvarat enkäten med 
påminnelser. För att utnyttja tiden maximalt användes enhetcheferna som ett led i att nå ut till 
studiepopulationen. Författarna hade kunnat ge tydligare information och instruktioner om 
studien genom personliga möten vid t.ex. ett gruppmöte. På grund av långa geografiska 
avstånd och kort studietid försvårades möjligheten till personliga möten. 
 

Mätinstrument 

Då inga tidigare validerade frågeformulär eller undersökningar som studerat motsvarande 
frågeområde kunde hittas, konstruerades en egen enkät (Olsson & Sörensen, 2011). 
 
För att värdera enkätens reliabilitet krävs en reliabilitetskoefficient som skapas genom att 
jämföra två mätningar med samma mätinstrument från samma urvalsgrupp. Då enkäten var 
egendesignad var det första gången den användes när deltagarna svarade på den. Det innebar 
att författarna endast fick resultat från en mätning och kunde därmed inte räkna ut någon 
reliabilitetskoefficient (Polit & Beck, 2012). 
 
Svarsalternativet ”vet ej ” användes för att ge deltagaren möjlighet att svara även om personen 
inte kunde ta ställning i fråga. Författarna är dock väl medvetna om att svarsalternativet kan 
användas slentrianmässigt då deltagaren vill undvika att ta ställning (Trost, 2012). 
 
Vid inmatning av data i SPSS upptäckte författarna att enkätens utformning kunde varit 
tydligare. Det visade sig genom att en del svar satt kryssade mitt emellan svarsalternativen, 
vilket innebar att den frågan inte kunde analyseras. För att minimera risken för otydliga svar 
hade kryssrutorna för svaret kunnat vara tydligare utformade. 
 
En del hade inte fyllt i ålder vilket kan härleda till frågans formulering. Den typen av fråga 
kan ibland anses som känslig eller oartig. Det kan även vara svårt för deltagaren att veta 
vilken ålder som ska fyllas i om personen är nära sin födelsedag. Genom att istället ha frågat 
efter födelseår hade det kunnat undvikas. Bland studiedeltagarna kunde det utläsas enstaka 
individer ensamma om sin ålder vilket teoretiskt sätt gör det möjligt att spåra individen. Hade 
svarsalternativ i tioårsklasser istället använts skulle anonymiteten ökat hos deltagaren (Trost, 
2012). 
 
Alla enkäter var inte fullständigt ifyllda, vid tre av de ifyllda enkäterna upptäcktes att de inte 
svarat på frågorna om stress, vilket kan bero på otydlig sidbrytning. Efter frågorna om 
organisatoriskt stöd lämnades en halv sida tom, för att på nästa sida börja med ny rubrik. Med 
en bättre följd av frågorna i enkäten hade analysmaterialet eventuellt ökat. 
 

Databearbetning och analys 

För att underlätta bearbetning och analys och få en tydligare struktur på frågorna, hade 
enkäterna och frågorna med fördel kunnat numreras och kodas från början. Vid kontroll av 
inmatad data upptäcktes felinmatningar. Författarna gick tillbaka till den berörda enkäten och 
korrigerade till rätt siffervärde. 
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För att lättare kunna analysera resultatet mot frågeställningar och få en tydligare överblick av 
svaren, reducerades variabler till indexen ”stress” och ”organisatoriskt stöd”. Nackdelen med 
index är att information på detaljnivå kan gå förlorad (Olsson & Sörensen, 2011; Polit & 
Beck, 2012). Enkäterna gav mera information än det som valdes att analyseras. På grund av 
författarnas begränsade erfarenhet av SPSS och tidsbrist, valde författarna att endast analysera 
indexen och inte lägga till ytterligare variabler. Hade man valt att analysera hur t.ex. 
arbetstillfredsställelse påverkar stress hade kanske resultatet visat annorlunda. 
 
Summan av svaren inom indexet dividerades med antalet frågor som ingick i indexet, vilket 
gjorde att skalorna på de olika indexen blev samma och resultatet var lättare att jämföra med 
varandra. 
 
Författarna valde att både presentera de enskilda frågorna och dess svar samt indexen ”stress” 
och ”organisatoriskt stöd” för att ge en helhetsbild av resultatet. 
 
Cronbach´s alpha användes för att uppskatta i vilken utsträckning enkätens frågor var 
tillförlitliga för att mäta indexen ”stress” och ”organisatoriskt stöd”. Testet är vanligt inom 
omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2012). 
 
Chi-2-testet används vanligen vid analys av nominala och ordinala variabler men eftersom 
kraven för testet inte uppfylldes användes istället Fisher´s exakta test. De frågor som inte 
besvarats och de frågor som besvarades med ”vet ej” exkluderades ur analysen samt ur de 
beräknade medelvärdena för index ”stress” och ”organisatoriskt stöd”. Det gjordes eftersom 
”vet ej” hade kodats till siffervärde 5 och kunde därmed ge missvisande medelvärden. P-
värdet valdes till 0,05 då studiepopulationen var liten och för att undvika felaktiga slutsatser. 
 

RESULTATDISKUSSION 

Kvinnornas medelålder var lägre än männens och alla hade någon typ av specialistutbildning 
till skillnad från männen där en tredjedel saknade specialistutbildning. Kvinnorna upplevde en 
mindre stress i arbete med snabbspår än vad männen gjorde sett till medelvärdena men ingen 
signifikans kunde påvisas. Karasek och Theorell (1990) och Eriksson m.fl. (2004) menar att 
kvinnor tenderar att oftare drabbas av stress då de har högre psykiska krav på sig än männen 
och att männen har högre kontroll över sin arbetssituation. Det talar emot denna studies 
resultat vilket kan bero på en skillnad mellan kvinnornas och männens resurser det vill säga. 
utbildning. Kvinnorna var i större andel specialistutbildade sjuksköterskor än vad männen var. 
Utbildningsnivån kan öka känslan av kontroll och hanterbarhet, därmed kan skillnader skapas 
i upplevelsen av stress och påverka hur situationen, som personen utsätts för, hanteras 
(Agervold, 2001; Antonovsky, 2005). Humor är en viktig del i copingprocessen där det kan 
vara till fördel att skratta åt sig själv i samband med stressfyllda situationer. Kvinnor skrattar 
ofta åt sig själva medan männen oftare skrattar åt någon annan som upplever stress (Snyder, 
2001), vilket även det kan förklara skillnaden i upplevelsen av stress. Det fanns ingen skillnad 
mellan könen gällande upplevt stöd från organisationen och överlag upplevde båda könen ett 
bra stöd. 
 
När de oerfarna och erfarna sjuksköterskornas upplevelse av organisatoriskt stöd jämfördes 
fanns ingen signifikant skillnad. Däremot upplevde de oerfarna ett mindre stöd från 
organisationen än de erfarna sett till medelvärdet på svaren. Anledningen till det kan vara att 
de erfarna sjuksköterskorna har arbetat på samma arbetsplats under en längre tid och haft 
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möjlighet att skapa sig en tryggare relation till chefer och organisation än de oerfarna. De 
erfarna är tryggare i sin yrkesroll eftersom de har arbetat med samma patientgrupp i mer än 
fem år och har skaffat sig mer kunskap att luta sig mot. De kan utifrån de kunskaperna läsa av 
patientens omvårdnadsbehov och har ett större helhetsperspektiv kring patienten (Benner 
m.fl., 2009). Med erfarenhet skapas fler resurser för att hantera oförberedda situationer 
(Antonovsky, 2005). Att de oerfarna upplever lägre stöd från organisationen kan förklaras 
med att de har mindre resurser och bör därmed vara i större behov av stöd. 
 
När det gäller utbildningsnivån och upplevelsen av stress kunde ingen signifikans påvisas, 
men de som hade specialistutbildning inom ambulanssjukvård och ytterligare en 
specialistutbildning samt grundutbildade sjuksköterskor tenderade att uppleva mindre stress 
än de som endast hade en specialistutbildning. Sett till medelvärdena var de som hade en 
specialistutbildning som inte var inriktad mot ambulanssjukvård mest stressade. Den gruppen 
av sjuksköterskor upplevde även lägst stöd från organisationen, vilket kan ha påverkat 
upplevelsen av stress. Deras specialistutbildning är inte inriktad mot ambulanssjukvårdens 
specifika arbetsuppgifter vilket kan göra att ansvarskraven hamnar i konflikt med varandra 
och minskar känslan av kontroll och leder till ökad stress (Eriksson m.fl., 2004). Med en låg 
kontroll över sina arbetsuppgifter inom ett arbete där det samtidigt ställs höga krav befinner 
sig sjuksköterskan i ett högbelastat arbete och risken för stress ökar (Karasek & Theorell, 
1990). 
 
Ingen signifikans kunde påvisas mellan utbildning och organisatoriskt stöd. Däremot 
upplevde grundutbildade sjuksköterskor mer stöd från organisationen än de med någon annan 
typ av specialistutbildning, sett till svarens medelvärden. En orsak till det kan vara att av de 
som var grundutbildade sjuksköterskor klassades nästan alla som erfarna vilket innebär att 
sjuksköterskan arbetat med samma patientgrupp under flera år och har större erfarenhet av att 
läsa av olika omvårdnadsbehov. Även specialistutbildade inom övrigt område var erfarna trots 
detta var upplevelsen av organisatoriskt stöd lägst inom denna grupp. Kraven går mot att 
personalen inom ambulanssjukvården ska vara specialistutbildad ambulanssjuksköterska 
(Suserud & Svensson, 2009) vilket kan göra att de specialistutbildade inom övrigt område inte 
känner sig delaktiga i arbetsgruppen och saknar känsla av tillhörighet. Det är vanligt att denna 
grupp har delad tjänst vilket kan bidra till minskad känsla av tillhörighet, minskat socialt stöd 
och därmed mindre förutsättningar till effektiv coping (Snyder, 2001). 
 
Ambulanssjuksköterskan har högst medicinsk kompetens och därmed det formella ansvaret 
för patienten och ska med begränsade resurser, självständigt ansvara för en avancerad 
omvårdnad i den prehospitala miljön (RAS, 2012). Ambulanssjuksköterskan måste basera 
sina beslut på egen kunskap och befintliga behandlingsriktlinjer. Med det ökande införandet 
av snabbspår ökar även ambulanssjuksköterskans ansvar och kraven på goda kunskaper kring 
patientens sjukdomstillstånd blir högre. Med de höga kraven som ställs på sjuksköterskan 
hamnar yrkesgruppen, enligt Karasek och Theorell (1990), antingen inom det högbelastade 
eller inom det aktiva arbetet där det är upplevelsen av kontroll som styr var sjuksköterskan 
hamnar. Resultatet i denna studie visar att ambulanssjuksköterskorna upplever låg stress och 
starkt stöd från organisationen. Det talar emot van der Ploeg och Kleber (2003) som menar att 
ambulanssjuksköterskan ofta upplever ett bristande stöd från arbetsledningen och att ett högt 
stöd från organisationen är en del i att skapa god arbetstillfredställelse. 
 
Stödet från organisationen och arbetstillfredsställelsen påverkar hur stress upplevs (Agervold, 
2001) vilket kan förklara ambulanssjuksköterskornas upplevelse av låg stress. 
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Ytterligare en anledning till att ambulanssjuksköterskorna upplever låg stress kan bero på att 
de har en hög känsla av kontroll och effektiva copingstrategier. Ambulanssjuksköterskor är en 
grupp som hamnar i många stressfyllda situationer tillsammans och ett sätt att hantera 
situationerna kan vara att dela med sig av sina upplevelser där humor är ett viktigt inslag. 
Författarna tror även att den låga upplevda stressen kan bero på att ambulanssjuksköterskan 
har hittat en mening med sitt dagliga arbete vilket skapar en känsla av kontroll. De flesta i 
studien var specialistutbildade och erfarna vilket skapar goda förutsättningar för att kunna 
begripa och hantera stressfyllda situationer (Snyder, 2001; Antonovsky, 2005). Med ett yrke 
där det ställs höga krav och där sjuksköterskan har en känsla av hög kontroll hamnar 
studiedeltagarna i det aktiva arbetet och har enligt Karasek och Theorell (1990) en mindre risk 
för sjukdom och stress. 
 

KONKLUSION 

Det gick inte att påvisa någon signifikans i någon av studiens frågeställningar. Endast ett fåtal 
upplevde stress vid arbete med snabbspår där en av anledningarna var att ambulansen blev 
uppehållen en längre tid. Tendenser kunde ses till lägre upplevt läkarstöd vid arbete med 
snabbspår för höftfraktur och lägre organisatoriskt stöd vid arbete med snabbspår för stroke. 
Överlag har ambulanssjuksköterskan i studien goda förutsättningar från organisationen för att 
klara av sina arbetsuppgifter. Ambulanssjuksköterskorna är välutbildade och har stor 
erfarenhet inom ambulanssjukvård, vilket skapar möjligheter för hög kontroll över 
arbetssituationen. Det kan vara en förklaring till att de upplever låg stress vid arbete med 
snabbspår. 
 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Snabbspår är ett omtalat och etablerat arbetssätt i den moderna ambulanssjukvården. Eftersom 
utvecklingen av nya snabbspår ständigt sker är det av betydelse att personalen får bra stöd och 
att deras tankar kring snabbspår kommer fram. Detta är en angelägen fråga gällande 
arbetsmiljö och för en förbättrad patientvård. Det krävs mer forskning inom området med ett 
större dataunderlag för att kunna dra några generella slutsatser. 
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BILAGA 1: FAST - bedömning av stroke 

 
(Suserud & Svensson, 2009, s.327) 

 

Facialis 
• Förlamning i ansiktet? 
• Be patienten le och visa tänderna. 
• Är patienten sned i ansiktet? Hänger mungipan? 

 
Arm 

• Förlamning i armen? 
• Be patienten lyfta armarna och hålla kvar dem i tio sekunder. 
• Har patienten tecken till svaghet/förlamning i någon arm? 

 
Språk 

• Svårigheter att tala och förstå? 
• Be patienten upprepa meningen ”det är vackert väder idag”. 
• Har patienten svårt att hitta ord, säga rätt ord eller talar sluddrigt? 

 
Tid 

• Klockslag för symtomdebut alternativ senaste tid som symtomfri? 



 

1 
 

BILAGA 2: Enkät gällande snabbspår 

Enkäten består av frågor med fasta svarsalternativ. Du svarar med att sätta ett kryss i den ruta som 

passar dig bäst. Frågorna upprepas men med inriktning på tre olika snabbspår. Vi ber dig att svara på 

alla frågor för att vi ska kunna analysera data på ett så korrekt sätt som möjligt. När du svarat på 

enkäten lägger du den i det medföljande kuvertet och försluter det.  Kuvertet läggs därefter på 

anvisad plats. 

 

Jag arbetar i: Ort 1  

Ort 2  

 

Kön: Man  

Kvinna  

 

 

Jag är ……… år 

 

Jag är utbildad till: 

(flera alternativ möjliga) 

Grundutbildad sjuksköterska  

 

Specialistsjuksköterska inom 

ambulanssjukvård 

 

Specialistsjuksköterska inom 

annan inriktning 

 

 

 

Jag har arbetat som sjuksköterska i ……… antal år 

 

 

Jag har arbetat som sjuksköterska i ambulans i ……… antal år 

 

Jag har arbetat med snabbspår: Ja  

Nej  

 

Snabbspår för höftfrakturer är ett 

bra arbetssätt 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Snabbspår för akut hjärtinfarkt är 

ett bra arbetssätt  

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Snabbspår för stroke är ett bra 

arbetssätt 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Snabbspår är ett bra arbetssätt Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     



 

2 
 

Organisatoriskt stöd 
 

Jag har fått tillräcklig utbildning för 

att arbeta med snabbspår gällande 

höftfraktur 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Jag vet när jag ska påbörja ett 

snabbspår för patient med 

höftfraktur 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Jag upplever att jag kan få stöd av 

läkare i min bedömning av patient 

gällande snabbspår för höftfraktur 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Jag vet vilka åtgärder jag ska vidta 

gällande snabbspår för höftfraktur 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Det finns tydliga behandlings-

riktlinjer för att arbeta med 

snabbspår gällande höftfraktur 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Jag har fått tillräcklig utbildning för 

att arbeta med snabbspår gällande 

akut hjärtinfarkt 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Jag vet när jag ska påbörja ett 

snabbspår för patient med akut 

hjärtinfarkt 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Jag upplever att jag kan få stöd av 

läkare i min bedömning av patient 

gällande snabbspår för akut 

hjärtinfarkt 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Jag vet vilka åtgärder jag ska vidta 

gällande snabbspår för akut 

hjärtinfarkt 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Det finns tydliga behandlings-

riktlinjer för att arbeta med 

snabbspår gällande akut 

hjärtinfarkt 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 
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Jag har fått tillräcklig utbildning för 

att arbeta med snabbspår gällande 

stroke 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Jag vet när jag ska påbörja ett 

snabbspår för patient med stroke 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Jag upplever att jag kan få stöd av 

läkare i min bedömning av patient 

gällande snabbspår för stroke 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Jag vet vilka åtgärder jag ska vidta 

gällande snabbspår för stroke 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Det finns tydliga behandlings-

riktlinjer för att arbeta med 

snabbspår gällande stroke 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     



 

4 
 

Stress 
 

Arbete med snabbspår för 

höftfrakturer innebär en negativ 

stress för mig 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Arbete med snabbspår för akut 

hjärtinfarkt innebär en negativ 

stress för mig 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Arbete med snabbspår för stroke 

innebär en negativ stress för mig 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Att arbeta med snabbspår stressar 

mig för att ambulansen blir 

uppehållen en längre tid 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Att arbeta med snabbspår stressar 

mig för jag är rädd att fatta fel 

beslut 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Att arbeta med snabbspår stressar 

mig 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     



 

5 
 

Ansvar 
 

Min känsla av ansvar för patienten 

ökar när jag arbetar med 

snabbspår för höftfraktur 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Min känsla av ansvar för patienten 

ökar när jag arbetar med 

snabbspår för akut hjärtinfarkt 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Min känsla av ansvar för patienten 

ökar när jag arbetar med 

snabbspår för stroke 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Min känsla av ansvar för patienten 

ökar min upplevelse av negativ 

stress 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Patientsäkerhet 
 

Jag upplever att patientsäkerheten 

ökar med snabbspår 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Jag upplever att patientsäkerheten 

ökar med snabbspår gällande 

höftfraktur 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Jag upplever att patientsäkerheten 

ökar med snabbspår gällande akut 

hjärtinfarkt 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Jag upplever att patientsäkerheten 

ökar med snabbspår gällande 

stroke 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 
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Arbetstillfredsställelse 
 

Att arbeta med snabbspår för 

höftfraktur är 

arbetstillfredsställande för mig 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Att arbeta med snabbspår för akut 

hjärtinfarkt är 

arbetstillfredsställande för mig 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Att arbeta med snabbspår för 

stroke är arbetstillfredsställande 

för mig 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Jag är stolt över att vara delaktig i 

snabbspår som vårdkedja 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

Jag önskar att arbeta med fler 

snabbspår än de som redan finns 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

     

 

 

Nu är enkäten slut, tack för att du tog dig tid!

  



 

 
 

BILAGA 3: Informationsbrev till studiedeltagaren 

Du som arbetat minst ett år som sjuksköterska i ambulans och arbetat med snabbspår tillfrågas 
härmed att delta i en enkätstudie. Deltagandet är helt anonymt och frivilligt. 
 
Syftet med studien är att beskriva manliga och kvinnliga ambulanssjuksköterskors upplevelser 
av stress med arbete av snabbspår. Eftersom utvecklingen av nya snabbspår ständigt sker är 
det viktigt att du som personal får bra stöd och att dina upplevelser kring snabbspår kommer 
fram. 
 
Tidigare transporterade ambulansen nästan alla patienter till akutmottagningen oavsett 
vårdbehov, vilket är en tidskrävande omväg för många patienter med försämrat tillstånd som 
följd. Idag använder man sig ofta av triagesystem i ambulansen vilket gör att man redan 
hemma hos patienten kan bedöma vårdbehovet. Därmed kan man minska på väntetider och 
höja kvaliteten på akutsjukvården. På senare år har man runt om i landet utvecklat olika 
vårdkedjor för olika patientgrupper, s.k. ”Fast-track eller snabbspår. Man har sett att 
införandet av snabbspår leder till kortare väntetid för patienterna innan de får träffa en läkare. 
Idag har de flesta sjukhus snabbspår för patienter med akut hjärtinfarkt, stroke eller 
höftfraktur. Med det snabbt ökande antalet snabbspår har också ambulanssjuksköterskans 
ansvarsområden utökats. 
 
För att kunna undersöka detta genomförs en enkätundersökning, där sjuksköterskor på 
ambulansstationerna i xxx och xxx kommer att tillfrågas om att delta i studien. Enkäten tar ca 
fem minuter att besvara och svaren kommer att förvaras inlåsta, behandlas anonymt och 
redovisas utan möjlighet till identifiering. När insamlad data har sammanställts kommer 
enkäterna att förstöras. Studien ingår som ett examensarbete på specialistutbildningen av 
ambulanssjuksköterskor på Örebro Universitet och kommer att publiceras på 
universitetsbibliotekets hemsida http://www.oru.se/ub/. Det färdigställda examensarbetet 
kommer även att skickas till respektive ambulansstation så du som studiedeltagare kan ta del 
av resultatet. 
 
 
 
Om du önskar ytterligare information angående undersökningen kan du vända dig till 
Marlene Wikman   Magnus Åkerblom 
marwih113@studentmail.oru.se  magakv111@studentmail.oru.se 

  



 

 
 

BILAGA 4: Informationsbrev till verksamhetschefen 

Tidigare transporterade ambulansen nästan alla patienter till akutmottagningen oavsett 
vårdbehov. Stoppet på akutmottagningen är en tidskrävande omväg för många patienter med 
försämrat tillstånd som följd. Idag använder man sig ofta av triagesystem i ambulansen vilket 
gör att man redan hemma hos patienten kan bedöma vårdbehovet. Därmed kan man minska på 
väntetider och höja kvaliteten på akutsjukvården. På senare år har man runt om i landet 
utvecklat olika vårdkedjor för olika patientgrupper, s.k. ”Fast-track eller snabbspår. Man har 
sett att införandet av snabbspår leder till kortare väntetid för patienterna innan de får träffa en 
läkare. Idag har de flesta sjukhus snabbspår för patienter med akut hjärtinfarkt, stroke eller 
höftfraktur. Med det snabbt ökande antalet snabbspår har också ambulanssjuksköterskans 
ansvarsområden utökats. För att få en uppfattning av hur sjuksköterskan upplever detta 
arbetssätt genomförs en enkätstudie. De som kommer att tillfrågas att delta i studien och 
besvara enkäten är de som arbetar som sjuksköterska i ambulansen och har jobbat med 
snabbspår. Innan deltagarna bestämmer sig för att ev. delta i studien kommer de att få 
information om studien via ett informationsbrev. 

 

Syftet med studien är att beskriva manliga och kvinnliga ambulanssjuksköterskors upplevelser 
av stress med arbete av snabbspår. Eftersom utvecklingen av nya snabbspår ständigt sker är 
det viktigt att personalen får bra stöd och att deras tankar kring snabbspår kommer fram. För 
att kunna undersöka detta genomförs en enkätundersökning, där sjuksköterskor på 
ambulansstationerna i xxx och xxx kommer att tillfrågas om att delta i studien. Enkäten tar ca 
fem minuter att besvara och svaren kommer att förvaras inlåsta, behandlas anonymt och 
redovisas utan möjlighet till identifiering. När insamlad data har sammanställts kommer 
enkäterna att förstöras. Studien ingår som ett examensarbete på specialistutbildningen av 
ambulanssjuksköterskor på Örebro Universitet och kommer att publiceras på 
universitetsbibliotekets hemsida http://www.oru.se/ub/. Det färdigställda examensarbetet 
kommer även att skickas till respektive ambulansstation så att studiedeltagarna kan ta del av 
resultatet. 
 
Deltagandet är frivilligt och deltagaren kan när som helst avbryta sitt deltagande. 
 
Med detta brev önskar vi din tillåtelse att bedriva studien på er ambulansstation. 
 
 
 
Om du önskar ytterligare information angående undersökningen kan du vända dig till  
Marlene Wikman   Magnus Åkerblom 
marwih113@studentmail.oru.se  magakv111@studentmail.oru.se 


