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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Ambulanssjuksköterskor ställs ofta inför komplexa och stressfyllda situationer i 

sina arbeten, dessa situationer kan potentiellt uppfattas som traumatiska för 

ambulanspersonalen. Ambulanssjuksköterskor är ofta först på plats och måste hantera 

situationer vid utryckningar som vida överstiger vad personer som ej jobbar inom 

ambulanssjukvård utsätts för. Ambulanssjuksköterskor behöver utföra medicinsk vård i 

kritiska och främmande situationer och miljöer där vårdtagaren kan avlida om inte rätt beslut 

fattas och korrekt vård inte ges omedelbart. Ambulanspersonalen kommer sannolikt ställas 

inför påfrestande händelser som kan leda till psykisk ohälsa om stöd ej ges i bearbetningen. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser och 

konsekvenser av en särskilt påfrestande händelse.  

Metod: En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer valdes som 

datainsamlingsmetod. Sju specialistsjuksköterskor med inriktning mot ambulanssjukvård 

deltog i studien. Kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats användes vid analys av data. 

Resultat: Efter analys av materialet framkom tre kategorier med tillhörande subkategorier. 

Kategori Behov av samtalsstöd beskriver ambulanssjuksköterskornas olika stödformer från 

kollegor, anhöriga samt organisation. Kategori Ökat behov av stöd återger de händelser 

ambulanssjuksköterskorna upplever som särskilt påfrestande där behov av stöd finns. 

Kategori Inverkan på omvårdnadsarbetet framställer hur den påfrestande händelsen kan 

påverkar ambulanssjuksköterskans omvårdnadsarbete negativt då de ej får möjlighet att 

bearbeta en påfrestande händelse. 

Slutsats: Studiens resultat visade att det kollegiala stödet ansågs vara det viktigaste stödet 

efter en påfrestande händelse. Ambulanssjuksköterskorna som deltog i studien upplevde alla 

krisstöd som betydelsefulla och belyste vikten av att ges tid att bearbeta en händelse. 

Deltagarna upplevde en väl fungerande handlingsplan efter särskilt påfrestande händelser. 

Studien visade att empatin och omvårdnaden kunde bli påverkad negativt då 

ambulanspersonalen inte fick bearbeta sina jobbiga upplevelser. 

Nyckelord: Ambulanssjuksköterska, krisstöd, omvårdnad, särskilt påfrestande händelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Ambulance Nurses often face complex and stressful situations in their jobs, 

these situations can be potentially perceived as traumatic for the paramedics. Ambulance 

Nurses are often the first to arrive and have to deal with situations in emergency that far 

exceeds what people who are not working in prehospital are exposed for. Ambulance Nurses 

need to carry out medical care in critical and foreign situations and environments where the 

patient can die if the right decisions aren’t made and proper treatment isn’t given 

immediately. Ambulance staff will likely be faced with stressful events that can lead to mental 

illness if support will not be given in the processing. 

Aim: The aim of the study was to describe the ambulance nurse experiences and 

consequences of a particularly stressful event. 

Method: A qualitative approach with semistructured interviews was chosen as data collection 

method. Seven specialist nurses in ambulance took part in the study. Content analysis with 

manifest approach was used in the data analysis. 

Result: After analysis, the material revealed three categories with associated subcategories. 

Category Need for counseling describes ambulance nurses various forms of support from 

colleagues, relatives, and organization. Category Increased need of support reflects the events 

ambulance nurses perceive as particularly stressful where support needs are. Category Impact 

on nursing work presents how stressful event can affect the ambulance nurse nursing work 

negatively as they do not get the opportunity to process a stressful event. 

Conclusion: Study results show that the collegial support was considered to be the main 

support after a stressful event. Ambulance nurses who participated in the study experienced 

any crisis support significant and highlighted the importance of being given time to process an 

event. Participants experienced a well-functioning plan of action for particularly stressful 

events. The study showed that empathy and care could be affected negatively as the 

ambulance crew was not allowed to process their troublesome experiences. 

Keywords: Ambulance Nurse, crisis support, nursing, particularly stressful event. 
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INLEDNING 

Prehospital sjukvård innebär omedelbara medicinska åtgärder som vidtas av hälso- och 

sjukvårdspersonal utanför sjukhus. I Sverige utförs denna vård av ambulanspersonal (SOSFS 

2009:10). Ambulanssjukvården har de senaste 30 åren genomgått en strukturell förändring 

varvid personalens kompetens och kraven på besättningen i ambulansen höjts (Hochwälder, 

Ivarsson & Widell, 2002; Suserud, 2005a). Utvecklingen har gått från en organisation som 

enbart snabbt skulle transportera patienten till sjukhus eller annan vårdinrättning, till att nu ge 

en snabb och adekvat medicinsk behandling efter patientens behov på plats eller under 

transport (Suserud, 2005a). 

Ambulanspersonal skall ha handlingsberedskap för oförutsedda och varierande situationer där 

vårdmiljön kan vara mycket skiftande. Att snabbt bedöma och prioritera vården för patienter 

med livshotande tillstånd och även medverka till att icke akut sjuka patienter erhåller rätt 

vårdnivå i samråd med olika vårdinstanser. Omvårdnadsarbetet skall alltid präglas av ett etiskt 

förhållningssätt vilket innebär att se varje patient som en unik individ med egna individuella 

behov. Det etiska förhållningssättet förutsätter ett personligt ansvar och att kunna åsidosätta 

ett slentrianmässigt förhållningssätt och att vårdmötet baseras på närhet och en förståelse för 

vad som inträffat och hur det påverkar patienten och dennes närstående (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). 

Ambulanssjukvården ställer höga krav på personalen där de sannolikt förr eller senare 

kommer ställas inför påfrestande händelser där de behöver hantera svåra upplevelser. Det kan 

vidare leda till psykisk ohälsa om personalen ej får stöd och handledning i sin bearbetning av 

dessa händelser (Hochwälder et al., 2002). Författarna till denna studie är båda verksamma 

som sjuksköterskor inom ambulans och akutmottagning och har varit i kontakt med 

ovanstående fenomen. För ökad kunskap inom ämnet valde författarna att beskriva 

ambulanssjuksköterskors upplevelser och konsekvenser av en särskilt påfrestande händelse.  

 

BAKGRUND 

Ambulanspersonals arbete och dess risker 

Ambulanspersonal ställs ofta inför komplexa och stressfyllda situationer i sina arbeten, dessa 

situationer kan potentiellt uppfattas som traumatiska för ambulanspersonalen. Personalen är 

ofta först på plats och måste hantera situationer vid utryckningar som vida överstiger vad 

personer som ej jobbar inom ambulanssjukvård utsätts för. Ambulanspersonal behöver utföra 

medicinsk vård i kritiska och främmande situationer och miljöer där vårdtagaren kan avlida 

om inte rätt beslut fattas och korrekt vård inte ges omedelbart (Hansen, Rasmussen, Kyed, 

Nielsen & Andersen, 2012). 

Hugelius, Berg, Westerberg, Gifford och Adolfsson (2014) samt Jonsson och Segesten 

(2004a) studier har påvisat att ambulanspersonal utsätts för upp till fem traumatiska 

situationer under sin arbetskarriär, där de själva bedömer dem som särskilt påfrestande. Det 

medför att det finns en ökad risk att utveckla en posttraumatisk stressreaktion (PTSD) 

och/eller annan emotionell reaktion (Halpern, Gurevich, Schwartz & Brazeau, 2009a). 

Personal inom ambulanssjukvården kan dagligen uppleva traumatiska situationer med svårt 

skadade och avlidna där det i samband med uttryckningar kan utsättas för psykiska samt 

fysiska påfrestningar. Ambulanssjukvården är därmed ett riskfyllt arbete som kan leda till 

sjukskrivning och även byte av arbetsplats till en icke akut vårdinstans (Jonsson & Segesten, 
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2004b). Ytterligare stress moment i yrket är hot och våld i samband med yrkesutövandet. I 

Sverige utsätts upp till 75 % av ambulanspersonalen för hot och våld i arbetet (Petzäll, 

Tällberg, Lundin & Suserud, 2011; Suserud, Blomquist & Johansson, 2002). 

Ambulanspersonal har oftast bättre förutsättningar att hantera olika påfrestningarna än 

frivilliga personer som hjälper till dock kan omständigheterna göra att den utbildade 

personalen kan känna hög stress och som kan leda till stress reaktioner (SOSFS 2008:123).  

Arbetet vid allvarliga händelser präglas ofta till en början av tidspress, osäkerhet och ovisshet. 

Dessutom kräver situationen andra prioriteringar än normalt och mer uthållighet hos 

personalen (SOSFS 2008:123). Ambulanspersonal som är emotionellt utmattad samt påverkad 

av stress i sitt jobb är mindre kapabel att tillgodose patienten en optimal omvårdnad (Jonsson 

& Segesten, 2004a). 

 

Prehospital omvårdnad 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor skall omvårdnad av patienter 

vila på en humanistisk människosyn. Hälso- och sjukvårdspersonalen skall tillgodose 

patientens basala och specifika omvårdnadsbehov (SOSFS 2001:212).  

År 2005 infördes nya direktiv från Socialstyrelsen där de beskriver att det alltid skall finnas 

minst en legitimerad sjuksköterska i varje ambulans. Denna förordning från Socialstyrelsen 

medförde att ambulanssjuksköterskan redan i ambulansen kan genomföra kvalificerade 

bedömningar och medicinska åtgärder och därmed vårdas och behandlas patienterna på ett 

ändamålsenligt och säkert sätt (Raadu, 2014). Den prehospitala vården bedrivs i par och 

därför är ambulansteamet beroende av varandra. Det är därför viktigt att personalen känner 

tillit till varandra i arbetet med patienten (Dahlberg, 2003). Suserud och Rådestad (2009) 

menar att ambulanssjuksköterskan är självständig i sitt arbete och att det ofta krävs kreativitet 

och flexibilitet för att hantera olika situationer.   

 

Påfrestande händelse 

En tydlig definition för vad en påfrestande händelse innebär är svårt att återge då varje 

persons subjektiva upplevelser är unika. En tidigare studie påvisar att ambulanspersonal 

identifierar olyckor eller incidenter där mycket stress är inblandat som upplevelsen av en 

påfrestande händelse. Situationer där ambulanspersonalen upplever ovanligt starka reaktioner 

vilket påverkar dem till den grad att det initialt vid en händelse eller vid ett senare tillfälle stör 

personens normala arbetsförmåga (Halpern, Gurevich, Schwartz & Brazeau, 2009b). Magyar 

och Theophilos (2010) definierar särskilt traumatiska händelser som något som innebär att 

individen upplever så starka emotionella reaktioner att vanliga copingmekanismer inte räcker 

till. Dessa reaktioner kan obearbetade leda till psykisk ohälsa. 

Spädbarnsdöd, olyckor där barn är inblandade, patienter som blivit brännskadade, psykiskt 

sjuka patienter, självmord samt att behöva hantera döda kroppar är endast några av alla 

tänkbara incidenter som upplevts som en särskilt påfrestande händelse. Även situationer där 

ambulanspersonalen känner sig hjälplösa, där vårdaren kan identifiera sig med patienten eller 

där personalen är bekanta med olycksoffret upplevdes som en ovanligt påfrestande situation 

(Halpern et al, 2009b). Andra faktorer som upplevdes som stressande var exempelvis 

skiftarbete, hög arbetsbelastning samt problem med arbetsledningen, dock upplevdes det inte 
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vara stressigt i den grad att det ansågs vara en påfrestande händelse. Samband mellan en viss 

typ av incident för att utveckla emotionella följdsjukdomar kunde ej påvisas (Halpern et al., 

2009b). En persons reaktioner kan vidare påverkas av allvarliga misstag under 

räddningsinsatser liksom om personens kollegor kommer till skada eller omkommer (Halpern 

et al., 2009a). Den allvarliga händelsen kan dessutom beröra personalens egna personliga 

förhållanden eller livsåskådning. Vidare kan negativ kritik från direkt inblandade också 

innebära en extra påfrestning. Vissa är sämre rustade än andra för att hantera påfrestningar, 

till exempel oerfarna personer och de som inte fått tillräcklig förberedelse och utbildning för 

insatsen (SOSFS 2008:123).  

Hur en människa reagerar på en krishändelse är personligt. Faktorer som sociala förhållande, 

livserfarenhet, sårbarhet samt attityd är av betydelse. Människor reagerar olika på samma 

sorts händelse och det skall beaktas vid krishantering (Brolin, Calleberg & Westrell, 2011). 

Att ambulanspersonalens psykiska hälsa kan påverkas av traumatiska händelser och ge höga 

nivåer av kronisk stress visas i en studie gjord utav Van der Ploeg och Kleber (2003). Studien 

visade att en stor del av deltagarna kände sig trötta. De mest framträdande stressfaktorerna 

som framkom var brist på stöd från kollegorna, brist på stöd från ledningen samt dålig 

kommunikation. Dessa faktorer har visat sig vara grunden för posttraumatiska reaktioner, 

utbrändhet och trötthet (ibid). 

Ambulanspersonal har i regel bättre förutsättningar att hantera påfrestande händelser än 

allmänheten då de är mentalt förberedda, kan ha övat eller upplevt tidigare situationer och 

ingår i en professionell yrkesgrupp. Det ger bättre förutsättningar för att förstå och hantera 

konsekvenserna av påfrestningarna (SOSFS 2008:123). Behovet av krisstöd varierar från 

person till person, dock medför det alltid en särskild påfrestning för personal som varit 

inblandad i en påfrestande händelse. Det kan göra att personalen får posttraumatiska 

reaktioner och uppleva hög stress (ibid). 

 

Posttraumatiskt stressyndrom 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kännetecknas utav en stressreaktion hos en människa 

som kan uppkomma efter en traumatisk upplevelse och där reaktionen är så påfallande att 

personen ej klarar hantera dem och där reaktionen förvärras med tiden (Jonsson & Segesten, 

2004b). Symtomen på PTSD kan delas upp i tre symtomgrupper. Symtom som kan 

uppkomma är att personen ständigt återupplever sin traumatiska händelse genom tankar, 

drömmar och besvärliga minnesbilder. Det andra är undvikande av känslor, tankar och 

aktiviteter som påminner om den allvarliga händelse de varit med om. Tills sist benämns 

psykisk överansträngdhet vilket kännetecknas utav koncentrationssvårigheter, sömnbesvär, 

ångest och att bli lättirriterad (Dyregrov, 2003; Michel, 2010). Faktorer som ålder, 

familjerelationer, tidigare upplevelser av våld och personlighet är troliga faktorer som även 

spelar in för att utveckla PTSD eller ej (Jonsson & Segesten, 2004b). Traumatiska upplevelser 

som ej bearbetas eller behandlats ger ökad risk för att dessa symtom ska utvecklas (Dyregrov, 

2003).  

Jonsson, Segesten och Mattson (2003) menar att ambulanspersonal i hög utsträckning 

uppvisar tecken på PTSD och att vidare forskning inom ämnet är nödvändigt. Personal med 

längst erfarenhet var de som hade störst risk att utveckla PTSD, troligen på grund utav 

upprepade påfrestande händelser. Frånvaro av hanteringsstöd på arbetsplatsen ökar troligen 

stress och psykiska åkommor bland personalen (ibid). 



4 

 

 

Olika former av stöd 

Enligt Arbetsmiljöverket ska rutiner och beredskap gällande kris- och stödhantering för 

traumatiska händelser finnas på alla arbetsplatser och vara anpassade för verksamhetens typ, 

omfattning och särskilda risker. Akuta hjälpinsatser ska vara tillgängliga för att minimera 

risken för framtida psykisk ohälsa och ge förutsättningar för återhämtning (AFS 1999:7).   

Socialt- och psykiskt omhändertagande är av vikt i den akuta fasen vilket innebär att skapa 

trygghet och ge omsorg till den drabbade. Avlastningssamtal kan vara en strategi och ha 

betydelse för ett psykiskt tillfrisknande (AFS 1999:7). Att få dela med sig av sina upplevelser 

med någon och få ett gott omhändertagande ger förutsättningar för att minska stressreaktionen 

och förebygga framtida ohälsa (ibid).  

Andra stödformer som kan användas för att bearbeta traumatiska händelser är debriefing, 

kollegialt stöd och kamratstödjare (Jonsson, 2009). De känslor som uppstår efter en 

påfrestande händelse kan vara svårt att hantera för ambulanspersonalen. Därav vikten av att 

personalen får dela med sig av sina tankar och känslor efter en traumatisk händelse. Som 

tidigare nämnt är psykiska och fysiska påfrestningar oundvikliga inom ambulansyrket och i 

synnerhet vid traumatiska händelser, vilket ökar behovet av att personalen kan få bearbeta och 

få stöd efter en påfrestning (ibid). Med de olika krisstöden kan stressreaktioner minskas samt 

lättare upptäcka de individer som är i behov av fortsatt professionell hjälp. Tidigt stöd och 

hjälp med att bearbeta känslor minskar risken för stressreaktioner och långvariga psykiska 

besvär (ibid). 

 

Avlastningssamtal 

Avlastningssamtal är en metod där ett första samtal sker samma dag som en händelse har skett 

och där samtalen leds utav en samtalsledare. Samtalen sker ofta i grupp där syftet är att varje 

berörd individ öppet får redogöra och sätta sina ord på den händelse de precis har upplevt. 

Samtalen fokuserar inte på de känslomässiga reaktionerna då de inblandade fortfarande är 

omskakade och i chock och då alla känslor inte har upplevts ännu som kommer efter den 

traumatiska upplevelsen (Andersson, Tedfeldt & Larsson, 2009; Dyregrov, 2003). Fokus bör 

istället läggas på händelseförloppet, dess arbetsmiljö och eventuella otydligheter (Andersson 

et al., 2009). De inblandade delger sina upplevelser av situationen för att reda ut oklarheter 

och feltolkningar kring händelsen. Målet är att återföra de uppkomna reaktionerna till det 

normala, minska de psykiska stressreaktionerna, bidra till snabbare återhämtning samt att 

uppmärksamma de som är i behov utav vidare krishjälp (ibid). Avlastningssamtal har vissa 

likheter och samma målsättning som debriefing har, med den stora skillnaden mellan dessa är 

avsaknaden av struktur i avlastningssamtalen som debriefing har (Dyregrov, 2003). 

 

Debriefing 

Likt avlastningssamtal riktar sig debriefing till de individer som varit med om en påfrestande 

händelse. Debriefing, som även kallas för psykologisk genomgång, skiljer sig dock då det 

fokuserar mer på den känslomässiga aspekten där intryck, tankar och reaktioner tas upp samt 

att det är mer strukturerat. Samtalen görs vanligtvis i grupper men kan ske individuellt och 

bör ske något dygn efter en händelse då personalen fått distans till händelsen. Debriefing varar 
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oftast längre tid då fler emotionella aspekter tas upp (Dyregrov, 2003; SOSFS 2008:123). En 

samtalsledare som är utbildad inom debriefing och som ej varit med om händelsen ska leda 

samtalen. Som nämnts är debriefing mer strukturerat där en sjustegsmodell används. De olika 

stegen i följd innefattar: inledning, fakta om händelsen, tankar, sinnesintryck och känslor i 

samband med händelsen, känslor och tankar efter händelsen, utbildningsfas och summering. I 

utbildningsfasen tas normala stressreaktioner upp och hur de kan hanteras och avslutningsvis 

under summeringen tas eventuella frågor upp och information om eventuell 

uppföljningsdebriefing ges (Dyregrov, 2003). 

Flera uppger att debriefing är en positiv upplevelse då de inblandade upplever att 

sammanhållningen i gruppen stärks och att de kan stödja varandra i gruppen. Debriefing kan 

även vara till nackdel och få motsatt effekt då den känslomässiga bearbetningen kan bli för 

påträngande. Den enskilde individen med uttalad stresspåverkan efter en händelse kan istället 

få en stressreaktion. Personal som exempelvis varit inblandad i en stor olycka och därefter får 

återberättat vad som hänt kan utveckla en sekundär traumatisering (Dyregrov, 2003; SOSFS 

2008:123). Socialstyrelsen rekommenderar därför inte debriefing som en första åtgärd efter en 

påfrestande händelse (SOSFS 2008:123). 

 

Kamratstödjare och kollegialt stöd 

Kamratstödjare, tillskillnad från debriefing, är vanligen arbetskollegor i verksamheten som 

finns tillgängliga vid behov som ett socialt stöd . Vid behov finns de där som en emotionell 

första hjälp och för att skapa trygghet bland kollegorna. Kamratstödjarens uppgift är att aktivt 

lyssna och låta arbetskamraten berätta om sina upplevelser efter en händelse. Att få delge sina 

upplevelser efter en händelse gör att situationen blev mer begriplig och hanterbar. Vidare kan 

det hjälpa kollegan att hantera och koppla ihop sina tankar och känslor då de i ett tidigt skede 

får tillfälle att reflektera över situationen. Det ger förutsättningar för ett snabbare 

tillfrisknande efter en traumatisk upplevelse (Jonsson, 2009; SOSFS 2008:123). Vikten av att 

intressera sig för kollegans upplevelser och finnas där för personen anses vara av vikt för att 

kunna ge ett tillfredsställande stöd (Jonsson & Segesten, 2004b). Kamratstödjare bör vara 

utbildad inom samtalsmetodik samt kriskunskap för att kunna verka som en kamratstödjare 

(Brolin et al., 2011). 

Jonsson (2009) menar att stöd utav arbetskollegor, även kallat kollegialt stöd är en av de 

viktigaste resurserna efter en traumatisk upplevelse. Att kollegor samtalar och ventilerar sina 

känslor efter en traumatisk upplevelse är vanligt förekommande och anses vara betydelsefullt 

i hanteringen av känslor och tankar efter en händelse (Alexander & Klein, 2001). 

 

Copingstrategier  

Copingstrategier är de olika tillvägagångssätt som människan kan använda sig utav för att 

hantera olika stressfyllda och känslomässigt påfrestande situationer (Brolin et al., 2011). När 

en person utsätts för stressorer och inte kan hantera eller motverka dess negativa krafter kan 

det leda till psykiskohälsa. Coping och socialt stöd motverkar stressorernas negativa effekt 

(Eriksson, Starrin & Janson, 2003). Lazarus och Folkman (1984) menar att coping har två 

övergripande funktioner, att ändra det problem som skapar oro i omgivningen eller anpassa 

den känslomässiga responsen till problemet. Det finns alltså två huvudstrategier av coping, 

emotionellt inriktad eller probleminriktad coping. Valet av strategi påverkas av personlighet, 
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ålder och erfarenheter, hur situationen uppfattas och personens benägenhet att använda 

copingstrategier (ibid).  

Probleminriktad coping är målorienterad där problemet definieras, olika alternativa lösningar 

arbetas fram, en värdering görs av dessa alternativ och slutligen fattas ett beslut hur personen 

skall agera. Probleminriktad coping används när personen själv kan hantera problem som 

förhindrar att målet uppnås och orsakar stress. Personen kan själv analysera informationen, 

planera, fatta beslut och förstå orsaken bakom problemet och då kunna begränsa/lösa 

situationen (Lazarus & Folkman 1984).  

Emotionellt inriktad coping innebär att personen lägger fokus på sig själv och ska med sina 

egna resurser hantera situationen för att dämpa de känslor och obehag som upplevs. 

Situationen omvärderas för att minska den påfrestande känslan. Personen kan också genom att 

övertyga sig själv att den specifika händelsen som upplevts som påfrestande kunde ha varit 

värre än vad det var (Lazarus & Folkman 1984). Lazarus & Folkman (1987) skriver att detta 

måste ske omedvetet för bästa effekt. Strategin är nödvändig när det gäller särskilt påfrestande 

händelser som ej kan förändras. Att ventilera sina problem och känslor är en typ av emotionell 

coping. Socialt stöd är en viktig faktor som kan minska stress samt hjälpa personen att hantera 

händelser och vidare förebygga ohälsa (Lazarus & Folkman, 1984). Stress som blir långvarig 

och när möjlighet till bearbetning är få kan det leda till ohälsa (Sonnentag & Kruel, 2006). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Det komplexa prehospitala arbetet ställer ofta höga krav på ambulanssjuksköterskan vilket 

innebär att de inte kan undvika att ställas inför stressrelaterade situationer samt att de måste 

hantera olika krävande situationer i påfrestande och omväxlande miljöer. 

Ambulanssjuksköterskor måste dagligen i sitt arbete fatta många svåra beslut och ställs inför 

komplicerade utmaningar som kan vara både psykiskt och fysiskt påfrestande och upplevas 

traumatiskt. Olika påfrestningar kan vidare leda till psykisk ohälsa hos personalen vilket kan 

föranleda till att personal blir sjukskrivna och eventuellt säger upp sig från sitt arbete. 

Det är därför angeläget att ambulanssjuksköterskor får möjlighet att bearbeta sina känslor 

efter en påfrestad händelse för att undvika psykisk ohälsa med sjukskrivningar som följd. En 

harmonisk personal leder till ett bättre bemötande och bättre omhändertagande av patienterna 

i det dagliga arbetet. Av den orsaken är det av intresse att beskriva ambulanssjuksköterskans 

upplevelser och konsekvenser av en särskilt påfrestande händelse.  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser och konsekvenser av 

en särskilt påfrestande händelse. 

 

METOD 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats med deskriptiv design utformad som en 

intervjustudie där en semistrukturerad intervjumetod användes. Metoden valdes för att samla 
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in data om upplevelser och skapa djupare förståelse för hanteringen efter en påfrestande 

händelse, utifrån deltagarnas synvinkel.  

 

Urval 

Ett strategiskt urval användes för att få ett så variationsrikt perspektiv i resultat som möjligt 

(Polit & Beck, 2012). Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara legitimerade 

ambulanssjuksköterskor som hade sitt dagliga arbete inom ambulanssjukvården och med 

minst två års erfarenhet inom ambulanssjukvård. Legitimerade sjuksköterskor samt 

ambulanssjukvårdare som hade minst fem års erfarenhet från ambulanssjukvården 

inkluderades även då det ansågs att de har den erfarenheten av ambulanssjukvård att de kunde 

bidra med information till studien. Deltagarna skulle även ha varit med om en händelse som 

de upplevt särskilt påfrestande. Variation i kön, ålder och verksamma år var önskvärt.  

Samtliga deltagare valdes ut ifrån två ambulansstationer belägna i en centralort och en tätort i 

Mellansverige. 

Antal deltagare som intervjuades var sju personer, varav fyra män och tre kvinnor som hade 

3-34 års erfarenhet inom ambulanssjukvården. Alla deltagare var utbildade 

ambulanssjuksköterskor (Tabell 1). 

Tabell 1. Demografisk data över deltagarna 

 Deltagare 

n = 7 

Kön: 

Män/kvinnor 

 

4/3 

Ålder: 

Medelvärde (range) 

 

47,1 (32-60) 

Antal år som sjuksköterska: 

Medelvärde (range) 

 

15,4 (8-25) 

Vidareutbildning: 7 ambulanssjuksköterskor 

Antal år inom ambulanssjukvård: 

Medelvärde (range) 

 

16,4 (3-34) 

 

 

Datainsamling 

Tillstånd för att genomföra studien hämtades från berörda verksamhetschefer samt 

avdelningschefer på de arbetsplatser studien genomfördes (Bilaga I). Efter deras godkännande 

skickades en intresseförfrågan till de som var lämpliga enligt inklusionskriterierna via mail 

samt att personal tillfrågades personligen om de kunde medverka i studien. En av 

studieförfattarna jobbar på en av stationerna som deltog i studien och hade kunskap om vilka 

som uppfyllde en del av kriterierna, resterande kriterier erhölls utav chefer samt efter 

information av intresseanmälningarna. Deltagarna erhöll ett skriftligt informationsbrev om 

studiens syfte och tillvägagångssätt. Vidare innehöll brevet information om att deltagandet var 

frivilligt samt att all information skulle behandlas konfidentiellt(Bilaga II).  

Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide speciellt 

framtagen för studien (Bilaga III). Intervjuguiden testades genom att en pilotintervju 
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genomfördes med en ambulanssjuksköterska med 5 års erfarenhet inom ambulanssjukvård. 

Pilotintervjun resulterade i att två frågor omformulerades samt att en fråga lades till. 

Pilotintervjun ingår ej i resultatet. Intervjuerna utfördes utav en av författarna då det var svårt 

logistiskt för båda författarna att medverka vid alla intervjuer. 

Samtliga deltagare fick innan intervjun startade muntlig information om studiens syfte. Efter 

den muntliga informationen fick de skriva under ett samtyckesformulär där de gav sitt 

samtycke till att delta (Bilaga IV). Intervjuerna utfördes i ett mindre rum på deras arbetsplats 

där samtalet kunde ske ostört. Platsen godkändes av informanten för att uppnå känslan av 

trygghet vilket ökar möjligheten för personliga, genomtänkta och informativa svar. 

Intervjuerna ljudinspelades och varade mellan 14-28 minuter. Intervjuerna utfördes både 

under och efter arbetstid beroende på önskemål från informanten. Intervjuerna numrerades 

sedan slumpmässigt för att deltagarnas konfidentialitet skulle skyddas. 

Deltagarna ombads fritt att berätta om sina upplevelser och konsekvenser av en särskilt 

påfrestande händelse. Samtliga informanter fick öppningsfrågan “Vad innebär en särskilt 

påfrestande händelse för dig” efter att bakgrundsfrågorna hade besvarats. Svaren följdes sedan 

upp med uppföljningsfrågor som baserades på informanternas svar, till exempel “kan du 

berätta mera?”, “kan du utveckla?” och “hur menar du?”. Variation för hur följdfrågor 

användes förekom beroende på vilket svar informanterna uppgav på huvudfrågan. 

 

Databearbetning och analys 

Bearbetning och analys av intervjumaterialet genomfördes utifrån Graneheim och Lundmans 

(2004) kvalitativa innehållsanalys med manifest innehåll och med induktiv ansats.  

Då intervjumaterialet samlats in lyssnades det igenom och därefter transkriberades materialet 

ordagrant utav författaren som ej deltog vid intervjun. Intervjuaren gick sedan igenom det 

transkriberade materialet och granskade materialet för att undvika att någon information 

misstolkats eller gått förlorat. Analysen genomförde senare i flera steg, där de två första 

stegen gjordes var för sig utav författarna. I första steget lästes det transkriberade innehållet 

igenom upprepande gånger för att skapa en helhetsbild av materialet. I steg två identifierades 

meningsenheter utifrån studien syfte som sedan jämfördes och diskuterades tills konsensus 

rådde och för att säkerställa att ingen information gått förlorad. Den fortsatta analysen 

genomfördes sedan gemensamt. I steg tre togs, utifrån den data som återspeglade syftet, 

meningsbärande enheter ut som sedan kondenserades där det centrala budskapet i meningen 

fortsatt fanns med. Meningsenheterna abstraherades därefter i steg fyra där kärnan fortsatt 

fanns med för att sedan benämnas med en kod/subkategori som beskrev dess innebörd. I steg 

fem jämfördes koderna/subkategoriernas innehåll med varandra och de med liknande innehåll 

sorterades in i kategorier som bildar den röda tråden i kod/subkategorierna (Graneheim & 

Lundman, 2004). Exempel på analysprocessen kan ses i Tabell 2. 

Tabell 2. Exempel på innehållsanalysen 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod/subkategori Kategori 

Man pratade ju om händelsen 

med sina arbetskollegor och den 

man jobbade med. Vissa tillfällen 

kanske man ringde till varandra 

om det hade varit något speciellt, 

Pratade om händelsen 

med sina arbetskollegor. 

Vid vissa händelser 

kunde de ringa till 

varandra. 

Stöd från kollega och 

kamratstödjare 
Behov av samtalsstöd 

 



9 

 

det har väll förekommit vid något 

tillfälle. 

 

 

Får man ett larm med ett barn 

inblandat så taggar man upp 

automatiskt ganska mycket och 

blir mer fokuserad, man går 

igenom doser, kanske kollar upp 

behandlingsriktlinjer lite bättre 

och man är mer förberedd.  Larm 

med barn tycker jag personligen 

alltid är jobbigast oavsett graden 

av sjukdom. 

Larm med barn blir man 

mer fokuserad, kollar 

riktlinjer och är mer 

förberedd. Alltid jobbigt 

oavsett grad av sjukdom. 

Larm med sjukt barn Ökat behov av stöd 

Traumatiska upplevelser där man 

kanske inte kan göra så mycket 

för patienten upplever jag som 

jobbiga. Då blir jag otrygg. Då 

måste jag ju hitta på något, vad 

ska jag göra nu, ska jag göra 

något? 

 

Traumatiska upplevelser 

där man inte kan göra 

mycket för patienten.  

Blir otrygg. Vad ska jag 

göra? 

Känslomässigt 

engagemang 
Ökat behov av stöd 

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har publicerat forskningsetiska principer som beskriver fyra huvudkrav inom 

forskning som är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å.). I den genomförda studien har dessa huvudkrav 

tillgodosetts genom att deltagarna erhöll både skriftlig och muntlig information enligt de 

etiska riktlinjer som även finns i Helsingsforsdeklarationen (2013). Deltagarna informerades 

även både skriftligt och muntligt om att medverkan var frivilligt samt att de kunde välja att 

avsluta sin medverkan i studien närsomhelst utan anledning (Bilaga I & II).  

Enligt krav om samtycke inhämtades godkännande att få kontakta berörd personal av 

stationschefer (Bilaga I). Även information gavs till deltagarna samt skriftligt samtycke 

inhämtades från deltagarna (Bilaga II & IV). Allt material behandlades konfidentiellt och 

förvarades inlåst enligt konfidentialitetskravet. Materialet avidentifierades även för att det ej 

skulle kunna härledas till enskilda deltagare eller arbetsplats. Nyttjandekravet efterlevdes 

också genom att all insamlat material från deltagarna enbart användes till studien och kommer 

förstöras när uppsatsen är godkänd (Vetenskapsrådet, u.å.). All information som speglade 

syftet har inkluderats i resultatet. 

 

RESULTAT 

Analysen av de sju intervjuerna genererade tre kategorier med tillhörande subkategorier 

(Tabell 3). Utvalda citat från intervjuerna användes vid presentation av subkategorier för att 

stärka resultatets giltighet. Efter varje citat är de redovisade med siffror inom parentes vilket 

anger vilken intervju citaten är tagna ur. Intervjuerna är slumpmässigt numrerade och enbart 

författarna vet vilket nummer som hör till vilken deltagare. Redigering av vissa citat har 

förekommit där talspråk, exempelvis ”hmm” och ”ehh”, har redigerats bort utan att innehållet 

har förändrats.  
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Tabell 3. Översikt av kategorier och subkategorier samt i vilka intervjuer de förekommer. 

Kategorier Subkategorier Intervjuer där 

subkategorier 

återfinns 

Behov av samtalsstöd 
 

Stöd från kollega och kamratstödjare 

Stöd från anhöriga 

Stöd från chef och andra professioner 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

3, 4, 5, 7 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Ökat behov av stöd Känslomässigt engagemang 

Larm med sjukt barn 

1, 3, 4, 5, 6, 7 

1, 2, 3, 5, 6, 7 

Inverkan på omvårdnadsarbetet  1, 2, 3, 4, 5, 7 

 

Behov av samtalsstöd 

Stöd från kollega och kamratstödjare 

Gemensamt för ambulanssjuksköterskorna var att de beskrev det kollegiala stödet bland det 

viktigaste vid bearbetning efter en påfrestande händelse. De uppgav att det kollegiala stödet 

var det bästa efter en traumatisk upplevelse. Det kollegiala stödet var det stöd som framträdde 

mest på deltagarnas arbetsplatser. Det föll sig relativt naturligt att samtala, reflektera och söka 

stöd och bekräftelse hos kollegan då ambulanssjuksköterskorna jobbade nära sin kollega. 

”Det kollegiala stödet är det bästa för det har du med dig hela tiden.” 

(1) 

Reflektion med kollegan eller kollegorna som varit inblandade i samma händelse underlättade 

bearbetningen och förståelsen för en händelse. De uppgav att det var lättare att söka stöd hos 

sin kollega då de varit med om samma ärende och hade gemensamma upplevelser och 

erfarenheter av den händelse de just varit inblandade i. Kollegan ansågs som en trygghet som 

de hade förtroende för och kunde anförtro sig till för att få bekräftelse, vilket medförde att de 

fick ökad förståelse för varandra. 

”Det är ju också en form utav krishantering. Att man faktiskt pratar 

igenom larmen efteråt med den man jobbat med.”(3) 

Det framkom även att det vid vissa tillfällen fanns andra kollegor i arbetsgruppen som de hade 

närmre kontakt med och mer förtroende för. Det gjorde att ambulanssjuksköterskan ibland 

inte kunde förmedla alla tankar och känslor till sin kollega utan sökte stöd senare från de 

kollegor den hade förtroende för och diskuterade sitt fall djupare med dem istället för att söka 

stöd hos den kollegan de jobbat med. 

Kamratstöd var den stödform som de flesta ambulanssjuksköterskorna hade mest erfarenhet 

utav på sin arbetsplats. De uppgav att när behov av kamratstödjare fanns, skall det enligt 

riktlinjerna genomföras ett samtal inom ett dygn efter att önskan uppstått. De allra flesta visste 

var de skulle vända sig om behovet fanns för att få ytterligare stöd. De 

ambulanssjuksköterskor som haft behov av kamratstödet var eniga om att det var ett viktigt 

verktyg vid den mentala bearbetningen efter en påfrestande händelse. Även om de själva inte 

alltid kände behov av kamratstöd, ställde de upp för kollegor och övrig personal. Att deltaga 

vid kamratstödet ökade förståelsen och det gav en bättre inblick i händelsen som ofta ledde till 

en ökad tillfredställelse där frågetecken lättare rätades ut. 
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“… men i ren mänsklighet och kamratlighet ställer de flesta upp att 

vara med i ett kamratstöd. För hur som helst så kan vi alla uppleva 

situationen olika” (4) 

Efter de varit med om en påfrestande händelse upplevde ambulanssjuksköterskorna att det 

stöd de fick utav jourhavande läkare var betydelsefullt. Att de fick förklarat för sig om de 

exempelvis utfört ett bra jobb eller fick uppmuntrande ord av läkaren då utfallet inte gick som 

de tänkt sig. Det var inte alltid läkare var med på de samtal som upprättades men var något 

som ambulanssjuksköterskorna önskade, för att kunna diskutera om de handlat rätt eller vad 

de kunnat gjort annorlunda. Exempelvis kunde mottagande kirurgjour informera om att 

ambulanssjuksköterskan inte kunde gjort mer än vad personen gjorde, vilket upplevdes som 

en lättnad att få höra. 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev krisstödet i de olika formerna som ett tillfälle att 

reflektera över händelsen och möjlighet att ventilera sina upplevelser. Att ges möjligheten att 

få gå igenom händelsen i en miljö där ingen skuldbeläggs och med personer som varit 

involverade i händelsen. Det framkom att det inte hade någon betydelse i vilket forum detta 

skedde utan att det fungerade väl med både det kollegiala stödet och med andra 

krisstödsformer. Vissa menade att det var positivt när någon utomstående hjälpte till med att 

styra upp ett samtal. Ambulanssjuksköterskorna uppgav att de med åren hade lärt sig vikten 

av att ventilera sina tankar och känslor samma dag som händelsen hade skett istället för att 

hålla känslorna inom sig i några dagar. När ambulanssjuksköterskorna fick ventilera direkt 

upplevde de att det var lättare att gå vidare och fokusera framåt. 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev vikten utav krisstödet för att lättare hantera sina 

emotionella känslor. Det beskrevs att de bar med sig en ryggsäck som fylldes på av känslor 

där det förr eller senare fanns risk för att den skulle brista om inte stödhantering användes. 

Stödhanteringen skapade möjligheten för att lätta på den emotionella ryggsäcken de bar med 

sig. De upplevde att de blev mer tillfreds med sin tillvaro efter ett krisstöds samtal. Efter att ha 

samtalat om situationen och om vad som hänt, gav det sinnesro som då gjorde det lättare att 

gå vidare. 

”… det är viktigt för om man nu har sina ryggsäckar som fyller på sig 

så någonstans kommer den att brista utan orsak och allt kommer 

komma ut” (1) 

 

Stöd från anhöriga 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de hade stöd från sina anhöriga, främst från 

maka/make. Det stödet upplevdes som en trygghet och som en viktig del i bearbetning av en 

påfrestande händelse. De beskrev även att det kunde vara svårt att samtala med sin kollega om 

en händelse då de kunde vara på olika stadium i livet. Det var då betydande att ha en anhörig 

där hemma som de kunde öppna sig för och som de kunde bearbeta sina känslor med. 

”Jag har åkt hem ett par gånger under alla år och gråtit i min frus 

famn, för jag tyckte det var så vidrigt.” (4) 

Stödet från anhöriga kunde bli begränsat då de har tystnadsplikt och inte kunde uppge alla 

detaljer, utan endast ytligt beskriva händelsen de varit med om. De beskrev att det kunde vara 

svårt att samtala med sina anhöriga då de inte kunde sätta sig in i den påfrestande situation 

som de varit med om. Ambulanssjuksköterskorna uppgav att de i stor utsträckning försökte 
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samtala med sina kollegor på arbetsplatsen då de kunde prata djupare om detaljer. Stödet de 

fick från anhöriga ansågs som ett komplement till det stöd som de erhållit på sin arbetsplats. 

”... om det är något speciellt, klart att man nämner det hemma. Men 

samtidigt har vi ju tystnadsplikt så man får ju inte säga vad som 

helst.” (7) 

 

Stöd från chef och andra professioner 

Debriefing var något ambulanssjuksköterskorna sade sig ha erfarenhet utav utöver 

kamratstödjare. Debriefing sammankomsterna ordnades många gånger tillsammans med 

räddningstjänsten. Då dessa sammankomster skedde på sjukhuset var det oftast personal på 

akuten som vanligen upprättade debriefing. Orsak till att det oftast var den personalen som 

önskade debriefing trodde deltagarna berodde på att ambulanspersonalen oftare har möjlighet 

att sitta ner och prata med varandra efter ett larm än vad akuten personal har. En annan orsak 

ansågs vara att personalen på akuten kunde jobba mycket längre med patienterna än vad 

ambulansen gör. Ambulanssjuksköterskorna beskrev det som att de kör ut och hämtar, lämnar 

sedan av på akuten där akut personalen kan bli engagerade i flera timmar på ett specifikt fall. 

Debriefing upplevdes som något positivt och att de hade blivit hjälpta utav det. De upplevde 

att det var skönt att i ett slutet rum, där det som sägs där stannar där, kunde ventilera förloppet 

och att de inte behövde tänka etisk. Att de vid dessa sammankomster kunde få ut sin 

frustration exempelvis mot anhöriga till ett offer och säga vad de tyckte och tänkte om 

händelsen. De upplevde det även positivt att de gick ett varv bland deltagarna där alla 

inblandade, en och en, fick ventilera tankar och känslor. 

”… debriefing samtalen har gett mycket också för då får man ju höra 

hur andra tycker och hur de uppfattat en situation och man får en 

större inblick i förloppet.” (6) 

Det framkom dock att de många gånger inte samtalade om känslor utan att det var mer fokus 

på själva händelseförloppet. 

Ambulanssjuksköterskorna påtalade vikten av att det fanns ett stöd från cheferna. Att chefen 

visade känslor och förståelse upplevdes som en trygghet för dem. De upplevde att det var 

chefernas roll att erbjuda krisstöd om behovet fanns. Flera av ambulanssjuksköterskorna 

beskrev att de var nöjda med cheferna och att de kände sig bekräftade utav dem och upplevde 

att stödet från chefen hjälpt dem att hantera vissa händelser. 

”… det är så skönt när de kan säga att, är det inte det här du 

behöver? Det är toppen.” (5) 

Alla upplevde dock inte stöd från chefens sida efter en påfrestande händelse. Det fanns en 

önskan om ökad förståelse från chefens sida och att denne skulle ta mer initiativ, vara mer 

uppmärksam och ägna mer tid för hur personalen mådde. 

”… de chefer vi har frågar ju aldrig hur vi mår, någonsin. Jag har 

aldrig varit med det i alla fall.” (3) 

Ambulanssjuksköterskorna uppskattade när organisationen och landstinget i stort 

uppmärksammade deras arbete och gav dem stöd. En ambulanssjuksköterska berättade att de 
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en gång varit med om en svår händelse som fått mycket medial uppmärksamhet där de efteråt 

fått blommor av sjukhusledningen vilket uppskattades. 

Framsteg inom stödhantering och att krisstöd tas mer på allvar på senare tid beskrevs av 

ambulanssjuksköterskorna. Tidigare lades inte någon vikt vid krishantering. Då fanns det 

ingen handlingsplan på arbetsplatsen för hur de skulle gå tillväga om någon i personalen 

mådde psykiskt dåligt eller blev illa berörd efter en traumatisk händelse. De beskrev att 

inställningen var annorlunda tidigare och att personalen skulle bita ihop och leva med de 

påfrestande situationerna de upplevt. Idag visste ambulanssjuksköterskorna vilken 

handlingsplan som fanns på respektive arbetsplats samt hur de skulle agera vid en 

krissituation. 

”Just den här ordnade formen fanns inte då och det hade varit väldigt 

skönt. Det är sådant här som man kommer att tänka på i efterhand.” 

(1) 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde en positiv förändring på arbetsplatsen där stödet efter en 

påfrestande händelse sedan tidigare har förändrats där en mer seriös attityd till detta har 

infunnit sig. Utvecklingen hade gått ifrån en tidigare rådande machokultur där inställningen 

var att ambulanspersonal skulle tåla påfrestning och bita ihop, till att nu vara mer humanistisk 

och förstående. Det beskrevs att ett paradigmskifte skett och den gamla mentaliteten 

förändrats tack vare ny personal och att ledningen lagt mer vikt på stödets betydelse. 

En ytterligare förändring i synsätt var att ambulanspersonalen idag har mer möjligheter att tas 

ur tjänst om så önskas efter en påfrestande händelse. Cheferna var dels mer uppmärksamma 

och tog personal ur tjänst, dels att personalen själva hade möjlighet att önskas ta ur tjänst och 

bli avlösta om behovet fanns. 

”Kulturen är nog inte lika machoinspirerad som den var förr. Då 

skulle man bara klara av det. Gick man hem, då var man för känslig 

för det här, och det är ju helt idiotiskt förstås.” (2) 

Om ambulanssjuksköterskorna upplevde ett fortsatt behov av stöd, då de upplevde att stöd 

från kollegan, kamratstödjare eller annan form inte var tillräcklig, fanns det möjlighet att få 

det via landstingshälsan där bl.a. beteendevetare jobbade. Det upplevdes som en trygghet att 

det fanns möjligheter till att gå dit anonymt och få hjälp. Möjligheten att arbetsledningen 

kunde hjälpa till att kontakta professionell hjälp fanns även om så önskades, något som gav en 

extra trygghet på arbetsplatsen. En beteendevetare kunde hjälpa till och ge ytterligare verktyg 

vilket underlättade hanteringen av det som tyngde personen både privat och på arbetet. 

 

Ökat behov av stöd  

Känslomässigt engagemang 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev påfrestande händelser där ökat behov för stöd fanns. Det 

kunde vara när personen upplevde sig själv som okunnig och upplevde känslan av att inte ha 

kontroll över en situation. Det skapade ett stort stresspåslag och skapade en känsla av 

otrygghet. 

Andra påfrestande händelser som beskrevs var trauman av olika slag där knivattacker och 

svåra trafikolyckor var förekommande incidenterna som ansågs som påfrestande. Incidenter 
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där ambulanspersonalen inte kunde göra något för patienten och där de kände sig hjälplösa 

upplevdes som påfrestande. Även självdestruktiva handlingar upplevdes som mycket jobbiga 

och känslosamma. 

”Jag berörs otroligt illa utav självmord. Hängningar tycker jag är det 

värsta att åka på. Det har blivit några stycken genom åren och alla 

sitter kvar i huvudet.” (4) 

Det förekom flera händelser där ambulanssjuksköterskorna eller deras kollega kunde 

identifiera sig med patienten de mötte. De beskrev att de kunde identifierade sig med olika 

patientgrupper vilket troddes bero på att kollegorna var i olika faser i livet. Det kunde leda till 

att krishanteringen blev lidande då det var lätt att inte uppmärksamma att kollegan mådde 

dåligt. 

”Har man egna barn i samma ålder är det ju väldigt lätt att stoppa in 

sina egna barn i otäcka händelser, att tänka att det här kunde varit 

mitt barn.” (5) 

Ambulanssjuksköterskorna uppgav att händelser där de blir mer emotionellt engagerade 

utöver det vanliga upplevdes som påfrestande. Där det var svårt att släppa tankarna på 

händelsen efter arbetspasset. De kunde då bära med sig de tankarna en tid efter händelsen, där 

de funderade på om de tagit rätt beslut eller om de skulle gjort någonting annorlunda. 

”… det enda jag tänkte på, varje vaken minut. Hela tiden det här 

ältandet om vi hade gjort si och om vi hade gjort så, hade vi kunnat 

rädda patienten då?” (3) 

 

Larm med sjukt barn 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de larm som var mest påfrestande och som ofta ledde 

till störst mental påverkan var de larm där barn var inblandade. Osäkerhet av vad de kommer 

att få möta ökade stresspåslaget. Oavsett vilken grad av hur sjukt barnet var beskrev de att när 

de fick larm om att det var ett barn inblandat, ökade pulsen och att de då ”laddade upp” lite 

extra och automatiskt blev mer fokuserad på sin uppgift. 

”… barn larm måste ju gå bra, alltså det finns ju inte ens i boken 

något annat utan det måste gå bra.” (2) 

Vård av barn gav ambulanssjuksköterskorna ett stresspåslag då de ville göra allt i sin makt för 

att hjälpa barnet. Det var extra viktigt att inte göra något misstag eller att något skulle gå fel 

för då skulle de skuldbelägga sig själva om barnet inte skulle klara sig. De upplevde även det 

som extra påfrestande att vårda barn, då familjen till barnet ofta är påverkade och oroliga på 

ett annat sätt gentemot en äldre patient. Det upplevdes även som mycket påfrestande vid de 

tillfällen där barn själva inte råkat illa ut men blivit vittne till en traumatisk händelse. 

”Hela familjen kan bli involverad på ett annat sätt än äldre. Äldre är 

ju mer accepterat om de blir sjuka.” (6) 
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Inverkan på omvårdnadsarbetet 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att omvårdnadsarbetet påverkades efter en påfrestande 

händelse, att de fick svårare att koncentrera sig och fokusera på nästa arbetsuppgift. De 

upplevde att de behövde lägga mer energi för att lösa uppgiften. Särskilt påverkade i 

omvårdnadsarbetet upplevde ambulanssjuksköterskorna om tid inte gavs för att återhämta sig 

eller möjlighet att få ventilera det som hänt inte gavs. 

Vikten av att i tidigt skede få ventilera händelsen påtalades utav ambulanssjuksköterskorna, 

att på så sätt få ett avslut på den händelsen och möjlighet att fokusera på nästa larm. 

”… fokusera på lite annat, man får prata igenom och sen kommer 

man ut, då är man fokuserad på jobbet igen.” (2) 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde att tålamodet och humöret kunde skifta efter en 

påfrestande händelse och att empatin för patienten samt bemötandet kunde bli försämrat. De 

upplevde det svårt att ställa om mentalt från en allvarlig händelse till en mer alldaglig 

händelse där skadan/sjukdomen inte bedömdes som allvarlig. De beskrev att psykiska besvär 

förekom på grund av hög stress men även förändringar av humöret med bl.a. ”kort stubin”. 

”… om man haft ett svårt fall och så kommer man till nästa som är en 

bagatell. Då kan man ju tycka, men skärp dig.” (4) 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde dock att deras tidigare erfarenheter gjorde att de kunde 

hantera flertalet händelser på ett annorlunda sätt. De med längre erfarenhet upplevde att de 

fick en annan förståelse och ödmjukhet inför flertalet händelser vilket påverkade 

omvårdnaden till nästa patient. 

”Man är ju livrädd ifall det skulle bli att man inte bryr sig, att man 

tycker att det här var ju ingenting.” (4) 

Ingen av ambulanssjuksköterskorna upplevde några större problem i omvårdnaden efter en 

påfrestande händelse utan de beskriver att de oftast kan gå in i sin yrkesroll med ett 

professionellt förhållningsätt och att patienten får samma adekvata vård som alltid. En del 

ambulanssjuksköterskor upplevde även att det kunde vara skönt att få ett nytt larm och lägga 

fokus på en annan patient. 

 

Syntes 

Resultatet beskriver hur ambulanssjuksköterskor upplevde stödhantering efter en särskilt 

påfrestande händelse. Det kollegiala stödet var det stöd som upplevdes som viktigast och var 

det stöd som var mest framträdande på ambulanssjuksköterskornas arbetsplats. Det kollegiala 

stödet upplevdes som naturligt då ambulanssjuksköterskorna jobbar tätt ihop vilket medförde 

att de lättare kunde samtala med varandra då de är inblandade i samma påfrestande händelser. 

Stödhantering beskrevs som ett tillfälle att få ventilera sina tankar, känslor och upplevelser 

utan att behöva skuldbelägga någon. Då det kollegiala stödet upplevdes som otillräckligt 

framfördes det att ytterligare stödformer fanns att tillgodose vilket upplevdes positivt. Vikten 

av att inte hålla inne sina tankar och känslor förespråkades för att inte utveckla psykiska 

besvär. Den rådande machokultur som existerat i ambulansyrket var något som hade minskat 

vilket upplevdes som positivt. Upplevelser med sjuka barn samt våldsdåd var några händelser 

som upplevdes som särskilt påfrestande händelser och gav en stress påverkan med ökat behov 
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utav stöd. Omvårdnadsarbetet kunde påverkas negativt då tid för återhämtning samt möjlighet 

till att få ventilera sina känslor inte gavs. 

 

METODDISKUSSION 

Då studiens syfte var att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser och konsekvenser av 

en särskilt påfrestande händelse valdes studien att utformas som en kvalitativ semistrukturerad 

intervjustudie med deskriptiv design. Då det är besvärligt att mäta upplevelser är en kvalitativ 

intervjustudie en användbar metod enligt Dahlberg (1997). Deskriptiv kvalitativ ansats 

används med fördel då deltagarens livsvärld och perspektiv ska synliggöras (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Deskriptiv design belyser fenomenets likheter och olikheter (Polit & Beck, 

2012). 

De begrepp som används inom kvalitativ forskning för att belysa och höja studiens 

trovärdighet är giltighet/tillförlitlighet, överförbarhet, stabilitet samt neutralitet (Polit & Beck, 

2012). Dessa begrepp kommer framöver diskuteras för att stärka studiens trovärdighet. 

Ambulanssjuksköterskorna som deltog i studien hade varierande åldrar, erfarenheter samt kön 

vilket ökar studiens potential att belysa syftet vilket stärker resultatets giltighet. För att öka 

studiens giltighet och variation ytterligare valdes representanter från två olika stationer ut 

inom ett område i Mellansverige (Polit & Beck, 2012). För ökad trovärdighet i studien ansåg 

studiens författare det viktigt att det innehöll både kvinnor och mäns syn på det fenomen som 

studerades. Det ansågs ge ett bredare djup till studien. Valet av strategiskt urval samt en tydlig 

beskrivning utav deltagare, datainsamling samt analysprocess ökar studiens tillförlitlighet 

samt möjlighet för överförbarhet till andra grupper och liknande situationer (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer med öppna frågor vilket möjliggör att 

informanterna ger djupa och beskrivande svar vilket bidrar till ett mer öppet perspektiv i 

resultatet. Semistrukturerade intervjuer användes även för att klarlägga och belysa de olika 

teman som eftersöktes (Polit & Beck, 2012). Kvale och Brinkmann (2014) anser att intervjuer 

möjliggör att få ökad kunskap om deltagarens erfarenheter inom en viss situation. En svaghet 

med studien kan vara att vissa intervjuer utfördes på en utav författarnas arbetsplats vilket kan 

ha påverkat resultatet. Avsikten var att genomföra intervjuer på en annan ambulansstation, 

dock på grund utav tidsramen samt logistiska orsaker valdes detta alternativ. Enligt Polit och 

Beck (2012) kan intervjudeltagare bli återhållsamma med sin information om förtroende för 

den som intervjuar inte finns. Därmed menar studiens författare att det kan ha påverkat 

resultatet positivt då vissa deltagare redan hade en relation till intervjuaren. Att deltagarna 

kände sig obekväma i sin situation var inget någon utav deltagarna gav uttryck för. Att båda 

författarna ej kunde närvara vid intervjuerna kan även anses som en svaghet, där exempelvis 

möjliga följdfrågor kan ha förlorats. För att minimera olikheter i intervjuförhållandena valdes 

dock detta alternativ. En annan svaghet för studien kan vara att författarna saknade erfarenhet 

för intervjuteknik. Varje intervju medförde dock att den författare som intervjuade 

utvecklades och kunde dra lärdom av sina misstag vilket författaren kunde använda inför 

nästkommande intervjuer. 

En intervjuguide stärker tillförlitligheten i studien då alla informanter gavs möjligheten att 

svara på samma frågor (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012; Trost, 2010). Alla deltagare 

fick samma inledningsfråga. Intervjuerna fortsatte sedan med resterande frågor och beroende 

på deltagarnas svar kunde ordningsföljden och följdfrågor variera. Studiens författare strävade 



17 

 

efter att intervjufrågorna var formulerade så att de inte skulle kunna misstolkas. En styrka för 

studiens giltighet var att en provintervju genomfördes för att testa intervjuguiden som arbetats 

fram speciellt för den genomförda studien. Det resulterade i att små ändringar i intervjuguiden 

gjordes. Provintervjun möjliggjorde även att författarna fick öva på utförandet då båda saknar 

erfarenhet av intervjuer sedan tidigare vilket stärker studiens giltighet (Polit & Beck, 2012).  

Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplatser och de tillfrågades om valet av rum 

som accepterades för att på så sätt öka deras känsla av trygghet och valfrihet. Deltagarna 

informerades om önskan att genomföra intervjuerna i en ostörd miljö vilket ökar stabiliteten 

för studien (Polit & Beck, 2012). Variation i längd på intervjuerna förekom. En intervju 

pågick i 14 minuter vilket kan tyckas kort. Intervjuaren upplevde avsaknad av beskrivande 

svar som från övriga deltagare vilket påverkade intervjuns längd. Erfarenhet upplevdes även 

vara en bidragande orsak då mer detaljrika beskrivningar erhölls från de med mer erfarenhet.  

Målet med antalet deltagare i studien var sex till åtta stycken. Efter att sju intervjuer var 

utförda upplevde studieförfattarna att svaren var likvärdiga av deltagarna. Att genomföra en 

eller två ytterligare intervjuer kunde säkerställt att datamättnad var uppnådd vilket hade ökat 

studiens trovärdighet (Polit & Beck, 2012). Ett fåtal intervjuer som är grundligt utförda samt 

av god kvalitet är dock bättre än ett större antal intervjuer där insamlad data kan bli 

ohanterligt (Trost, 2010). Antalet intervjupersoner kan tyckas vara få, dock påpekar Polit och 

Beck (2012) att det inte är antalet deltagare som är det väsentliga utan vad som kommer ut av 

intervjuerna som påverkar giltigheten i studiens resultat. God kvalitet av den erhållna datan 

från deltagarna kan vara tillräcklig för att åstadkomma trovärdighet (ibid).  

Samtliga intervjuer spelades in för att vid senare tillfälle transkriberas och analyseras vilket 

rekommenderar för att öka studiens tillförlitlighet (Polit & Beck, 2012). Enligt Polit och Beck 

(2012) finns en risk för nervositet hos informanterna vid vetskapen om ljudinspelning. Det var 

dock inget som märktes av utav deltagarna vilket medförde att deltagarna kunde prata 

obehindrat, vilket ökar studiens giltighet. Vissa intervjuer valdes att utföras under arbetstid 

vilket kunde medföra störningar, exempelvis i form utav knackningar och telefonsamtal, 

vilket förde med sig risken av att deltagarna kunde tappa koncentration och fokus. 

Användandet utav inspelningsinstrument ökar tillförlitligheten till studien då risken för 

bortfall utav information minskas (ibid). Det upplevdes dock störningar utav en mobiltelefon i 

en av de inledande intervjuerna. Problemet avhjälptes då mobiltelefonen stängdes av samt att 

resterande intervjuer gjordes med avstängda telefoner.  

Vid analys av data lästes all textmaterialet igenom enskilt flertalet gånger för att se materialet 

i sin helhet. Författarna valde sedan ut meningsbärande enheter på var sitt håll för att sedan 

diskutera fram vilka enheter som skall ingå i studien, detta ökar studiens tillförlitlighet enligt 

Polit och Beck (2012). Att resterande analysprocess genomfördes gemensamt anses även öka 

tillförlitligheten. Ett exempel på hur innehållsanalysen användes för att få fram de olika 

kategorierna presenterades i Tabell 2, vilket stärker studiens tillförlitlighet (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2012). Tabell 3 presenterar kategorier och subkategorier som framkom. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det viktigt att ej utesluta något av stegen då data 

annars kan gå förlorad. Lämpliga citat utav det transkriberade materialet som ansågs vara av 

god kvalitet och som tillförde ökad förståelse till studien markerades och användes. Det 

garanterade även presentation utav det manifesta innehållet och eliminerade egna tolkningar 

utav författarna vilket ökar trovärdigheten i studien (Graneheim & Lundman 2004; Polit & 

Beck, 2012). Då författarna var ovana vid analysprocessen upplevdes svårigheter med att 

finna rubriker till kategorier och subkategorier. Materialet lästes dock igenom flertalet gånger 

för att hitta kärnpunkten till varje kategori utav författarna. 
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En manifest innehållsanalys användes för att analysera texterna. Manifest analys valdes då 

författarna strävade efter att beskriva den information som framkom i texten utan egna 

tolkningar. Då beskrivs det synliga som uttrycks i texten till skillnad mot latent 

innehållsanalys där det underliggande budskapet i texten analyseras, även skillnad i djup och 

abstraktionsnivå föreligger.  Den manifesta innehållsanalysen rekommenderas som lämplig 

metod då erfarenhet sedan tidigare saknas (Graneheim & Lundman 2004). Datan återgav 

deltagarnas upplevelser och uppfattningar vilket ökar studiens trovärdighet (Polit & Beck, 

2012). Författarna till den genomförda studien arbetar inom akutsjukvård samt 

ambulanssjukvård och strävade efter att sätta sina egna förförståelser åt sidan. Deltagandet av 

båda författarna vid analysförfarandet reducerar risken att tolkningar utav den enskilde 

framförs.  

Författarna beaktade alltid de etiska aspekterna vilket medförde att alla deltagare fick muntlig 

och skriftlig information innan intervjun startade. Därefter fick deltagarna fylla i 

samtyckesformuläret för sitt deltagande i studien. Rätten till frivillighet är enligt Polit och 

Beck (2012) en viktig aspekt för att värna om individens värdighet och respekt. Reflektion av 

de etiska perspektiven stärker studiens giltighet enligt Trost (2010).   

 

RESULTATDISKUSSION 

Behov av samtalsstöd 

Samtliga ambulanssjuksköterskor i studien påpekade vikten av det kollegiala stödet och att 

kollegorna är dem de väljer att prata med i första hand. Liknande resultat visade Alexander 

och Klein (2001) studie att ambulanspersonal föredrar att prata med kollegor. Deltagarna 

uppgav att de använde sig utav samtal med kollega som en copingstrategi som gjorde det 

lättare att bearbeta händelsen (ibid). Att kunna ventilera sina problem och känslor är en viktig 

emotionell copingstrategi (Lazarus & Folkman, 1984). Resultatet i föreliggande studie visade 

att i de flesta fall av påfrestande händelser upplevde deltagarna att stödet från kollegan var 

tillräckligt för att bearbeta en påfrestande händelse och lämna den bakom sig. Det stämmer 

väl överrens med vad Jonsson, Segersten och Mattsons (2003) beskriver att samtal med 

kollegan är en viktig del i bearbetningsprocessen. Ambulanspersonal arbetar nära inpå 

varandra vilket genererar i ett ökat förtroende för varandra. Förtroendet möjliggör att det blir 

lättare att öppna sig för varandra och samtala och bearbeta händelsen. När ambulanspersonal 

upplever att kollegan inte är lyhörd och stödjande kan det leda till känslor som ensamhet och 

utanförskap vilket försämrar copingarbetet av sin upplevelse (Jonsson, 2009). Det är en viktig 

del av bearbetningen att det på arbetsplatsen råder en miljö som tillåter personalen att våga 

öppna sig och att kollegorna skall fungera som ett stöd för varandra. En egen reflektion är att 

kollegorna har en viktig funktion att fylla vid coping då de har förståelsen för vilka situationer 

ambulanspersonalen kan ställas inför och därmed kan fungera som ett bättre stöd än någon 

utomstående.  

Resultatet visar att ambulanssjuksköterskorna upplevde ett stöd i form av att en läkare deltog i 

samtalen efter en påfrestande händelse. Att med stöd av läkaren reda ut frågetecken i 

hanteringen av en patient samt att kunna diskutera om de handlat rätt eller ej. Alexander och 

Klein (2001) menar att en osäkerhet i arbetet skapas om inte personalen ges möjlighet att få 

stöd och diskutera det som hänt. En stor vinst ses med att en person med högre medicinsk 

kompetens ger sin syn på det som hänt, särskilt i de fall där utgången inte var lyckad. Dels för 

att reda ut om saker kunde gjorts på något annat sätt, dels att försöka ta lärdom av det som 

inträffat för att förbättra omvårdnaden. Elmqvist, Brunt, Fridlund och Ekebergh (2010) menar 
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att ambulanssjuksköterskor behöver få chansen att utvärdera och reflektera över situationen 

steg för steg vilket ökar kunskapen och gör ambulanssjuksköterskorna bättre förberedd vid 

framtida liknande situationer. 

Kamratstöd och debriefing var stödformer de flesta av ambulanssjuksköterskorna hade varit 

med om på sin arbetsplats. De som hade erfarenhet av dessa stödformer var eniga om att de 

var ett viktigt redskap vid den mentala bearbetningen som sker efter en påfrestande händelse. 

Halpern et al. (2009b) anser att det är viktigt för personalen att få möjlighet att tillsammans 

med kollegor i en lugn och trygg miljö, beskriva händelsen med egna ord, för att minska 

risken för psykisk ohälsa i framtiden. Tidigare erfarenheter från stöd efter en påfrestande 

händelse anses bidra till en ökad personlig stabilitet och trygghet för framtida bruk vid 

eventuella påfrestningar (Harris, Flowers & Noble, 2011). Avlastningssamtal var den 

stödform som ej nämndes utav någon deltagare. En möjlighet finns att avlastningssamtal samt 

debriefing blandats ihop utav deltagarna. När samtal efter en särskilt påfrestande händelse 

skulle ske verkar begreppet debriefing allmänt vedertaget att använda. Huruvida 

avlastningssamtal användes eller ej är svårt att bedöma. Att fokus lades på händelseförloppet 

istället för det emotionella vid flera sammankomster var något som noterades i föreliggande 

studie. 

Under intervjuerna framkom det att chefer och organisationen i stort lägger större vikt vid 

kris- och stödhantering idag än tidigare. Utvecklingen hade gått framåt de senaste åren, från 

att knappt inneha någon handlingsplan då personalen mådde psykiskt dåligt till att ha en väl 

fungerande handlingsplan vid krishanterings situationer.  Jonsson, Segesten och Mattsson 

(2003) framhäver i sin studie att kunskap och medvetenhet för PTSD måste förankras hos 

chefer och ambulanspersonalen för att upptäcka de ambulanssjuksköterskor som återfinns i 

riskzonen för att utveckla PTSD eller annan psykisk påverkan. Halpern et al. (2009a) menar 

att det finns ett behov av utbildning och ökad medvetenhet hos chefer och ambulanspersonal 

för reaktioner och symtom för PTSD som kan uppstå efter en särskilt påfrestande händelse. 

Hur en särskilt påfrestande händelse hanteras utav en ambulanssjuksköterska kan påverkas 

utav hur ambulansverksamhetens organisation är uppbyggd (Jonsson, 2009). En egen 

reflektion är när organisationen lägger större vikt vid krishantering och coping medför det att 

det blir lättare för både arbetskamrater och chefer att identifiera och sätta in åtgärder för de 

ambulanssjuksköterskor som mår psykiskt dåligt och har en risk för att utveckla PTSD. Det 

leder i förlängningen till en mer välmående personal som i sin tur påverkar omvårdnadsarbetet 

till det positiva. I resultatet beskrev ambulanssjuksköterskorna att besvärliga känslor samlades 

i en ryggsäck som för eller senare kunde brista om krishantering ej användes. Michel (2010) 

uppger vikten av att inneha ett välutvecklat stödsystem för utsatta arbetsgrupper och vikten av 

att ha ett bra ledarskap för att öka sammanhållningen i stödverksamheten. Arbetsmiljöverket 

(AFS 1999:7) beskriver att det är betydelsefullt att ha ett gott omhändertagande för den 

drabbade för att dämpa stressreaktionen och förhindra framtida ohälsa.  

 

Ökat behov av stöd  

Resultatet visade att ambulanssjuksköterskorna upplevde ett ökat stresspåslag vid larm med 

barn involverade. En osäkerhet inför vad som skall möta dem påtalades i resultatet. 

Gunnarsson och Warrén Stomberg (2009) menar att barn som var svårt sjuka eller skadade är 

för många ambulanssjuksköterskor den värsta aspekten av ambulansyrket. Jonsson och 

Segesten (2003) beskriver att när barn är inblandade påverkas sjuksköterskorna mest. 

Identifiering med föräldrarna och deras situation kan leda till att vården påverkas negativt av 

de känslor som uppstår vilket kan leda till svårigheter i bemötande och omvårdnad (ibid). Att 
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identifiera sig med patienterna som drabbats av något allvarligt uppgav flera 

ambulanssjuksköterskor i föreliggande studie som påfrestande. Lazarus och Folkman (1984) 

menar att i vissa situationer måste en emotionell distans hållas för att kunna släppa och 

bearbeta händelsen. När omständigheterna inte kan förändras är emotionellt inriktad coping 

lämplig och hjälper till när mycket påfrestande händelser genomlevs. Om den emotionellt 

inriktade copingstrategin leder till ett undvikande beteende och om ambulanssjuksköterskan 

inte klarar av att bibehålla ett professionellt förhållningsätt på grund utav påfrestningen, kan 

det resultera i försämrad omvårdnad (ibid). Resultatet i föreliggande studie visar att händelser 

som innefattade barn hade störst påverkan när det gällde utvecklandet av känslomässiga 

reaktioner. Jewkes (2006) menar att utbildning och övningar är viktiga inslag i arbetet som 

förbereder ambulanssjuksköterskan i omhändertagandet av svårt sjuka barn och att det 

minskar stressen vid larm med barn. En egen reflektion är att mer utbildning och övningar 

gällande barn är positivt för omvårdnaden av dessa patienter.  

Traumatiska händelser som olyckor med svårt skadade eller avlidna patienter och våldsdåd 

pekades också ut som potentiellt påfrestande händelser där copingstrategier behövdes. 

Händelser där ambulanssjuksköterskan kände sig otillräcklig och hjälplös. När 

ambulanssjuksköterskan inte kan behärska situationen menar McEwen (2013) att det kan leda 

till negativa effekter på handlandet. Lennquist (2009) skriver att sjuksköterskor som arbetar 

med trauman och katastrofer har en kraft i sin kompetens, ett stresskydd som förbereder dem 

på olika arbetssituationer. Stresskyddet byggs upp av erfarenhet och träning men ibland 

tränger verkligheten igenom det skyddet och starka psykiska reaktioner efter trauma och 

katastrofarbetet kan uppstå (ibid). Det visar att det är viktigt att använda copingstrategier vid 

dessa situationer. Ambulanssjuksköterskorna behöver få stöd, bekräftelse och möjlighet att 

dela upplevelsen med någon de känner förtroende för i denna process för att minska de 

stressreaktioner som kan uppkomma. Jonsson och Segesten (2003) menar att när 

ambulanspersonalen misslyckas med att hjälpa de drabbade kan skuld och ångestkänslor 

uppkomma. Initialt hanteras stress då genom en inre dialog där de försöker klara av den 

traumatiska händelsen. 

 

Inverkan på omvårdnadsarbetet 

Resultatet visade att omvårdnadsarbetet kunde få en negativ påverkan efter en påfrestande 

händelse. Omvårdnadsarbetet påverkades framförallt då de ej fick möjlighet att bearbeta sina 

upplevelser med sin kollega innan de behövde åka ut på nästa larm. De uppgav att de då 

behövde lägga mer energi på nästa arbetsuppgift för att kunna behålla fokus. Suserud (2005b) 

menar att en förutsättning för att kunna ge god omvårdnad är när ambulanssjuksköterskan inte 

känner sig distraherad. God omvårdnad grundas också genom att patienten får ett förtroende 

hos ambulanssjuksköterskan som vårdar en, vilket kräver att fokus, uppmärksamhet och 

respekt visas för patienten (ibid). De reaktioner som kan uppstå efter en särskilt påfrestande 

händelse kan inverka på ambulanssjuksköterskornas möte och omvårdnad till en patient 

negativt (Jonsson (2004). Icke välmående ambulanspersonal kan få det besvärligt med att 

tillgodose och förstå patientens behov av god vård (Dahlberg & Segesten 2010).  

Flertalet av ambulanssjuksköterskorna kunde uppleva att humöret och tålamodet kunde bli 

påverkat efter en påfrestande händelse där det förändrade tålamodet kunde leda till ett 

försämrat bemötande för patienterna. Framför allt upplevde deltagarna att omvårdnaden blev 

påverkad då ambulanssjuksköterskan ansåg att patienten ej var i ett akut tillstånd. Empatin 

kunde då bli bristande för patienten vilket medförde att patienten inte fick samma förståelse 

av ambulanssjuksköterskan. Suserud (2005b) menar att när ambulanssjuksköterskans empati 
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brister, försvinner fokuset för patienten och den professionella omvårdnaden blir då 

otillfredsställande, vilket medför att omvårdnaden inte uppnår de godtagbara etiska principer 

som ingår i sjuksköterskeyrket. Suserud (2005b) bekräftar även fyndet i studien att empatin 

kan brista då ambulanssjuksköterskan bedömer patientens tillstånd som icke akut. Empatin 

kan även bli påverkad negativt då patienten anses har missbrukat ambulansens tjänster eller 

när patientens tillstånd är självförvållat (ibid).  

I resultatet framkom det att erfarenheter från olika påfrestande händelser medförde att 

ambulanssjuksköterskorna hanterade liknande händelser annorlunda och att de fick en annan 

förståelse och ödmjukhet inför situationen. God omvårdnad enligt Suserud (2005b) bygger på 

att vårdaren visar respekt och lyhördhet gentemot patienten vilket uppmuntrar patienten till att 

få ett förtroende för sin vårdare. Ambulanssjuksköterskans ödmjukhet inför sin arbetsuppgift 

är även avgörande för att etablera en god vårdrelation samt för att erhålla ett förtroende från 

patienten (ibid). Lambert, Lambert och Ito (2004) beskriver att de mer erfarna 

sjuksköterskorna ofta har andra copingstrategier än de sjuksköterskor som inte arbetat lika 

länge. Med längre erfarenhet inom yrket används distansering mer för att hantera stressen 

snarare än undvikande (ibid). En egen reflektion är att ambulanssjuksköterskor stöter på 

många komplexa situationer där de lär sig nya saker och med mer erfarenhet, desto tryggare 

blir de i omvårdnadsrollen. 

 

SLUTSATS 

Studien visade att det kollegiala stödet ansågs vara det viktigaste stödet efter en påfrestande 

händelse. Ingen stödform kunde ensam fungera för deltagarna i alla situationer utan beroende 

på individen och händelsen behövdes ibland ytterligare stödformer. 

Ambulanssjuksköterskorna som deltog i studien upplevde de olika stödformerna som 

betydelsefulla och belyste vikten av att det ges tid att bearbeta en händelse. Studien visade att 

deltagarna var nöjda med utvecklingen för krisstöd och att de idag upplevde en väl 

fungerande handlingsplan efter särskilt påfrestande händelser. Larm med sjuka barn 

upplevdes som påfrestande av deltagarna vilket resulterar i osäkerhet hos 

ambulanspersonalen. Att utöka personalens möjlighet till utbildning inom prehospital 

omvårdnad av barn skulle leda till en ökad trygghet och resultera i minskad stress vid dessa 

larm. Det är viktigt att chefen och organisationen även tar ansvar för att hjälpa personalen 

efter en påfrestande händelse. Studien visade att empatin och omvårdnaden kunde bli 

påverkad negativt då ambulanspersonalen inte fick bearbeta sina traumatiska upplevelser 

vilket vidare kan skapa lidande för patienten men även skapa lidande för 

ambulanspersonalens psykiska hälsa. När de fick möjlighet att ventilera händelsen direkt 

upplevde de att det var lättare att fokusera på nästa patient och ge en god omvårdnad. 

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Resultatet i uppsatsen kan leda till ökad kunskap och förståelse inom ambulansverksamheten 

för betydelsen av olika stödformer och copingstrategier efter en påfrestande händelse. Att 

ambulanssjuksköterskor, arbetsgivare och utbildningsansvariga blir mer uppmärksammade på 

de risker som finns inom ambulansverksamheten. Vidare kan det leda till minskad risk för att 

drabbas utav psykisk och fysiks ohälsa samt ge ökad medvetenhet för hur omvårdnaden 

påverkas. Resultatet kan även möjliggöra vidare utveckling av copingstrategier mot stress och 

identifiera stressrelaterade problem som kan avhjälpas med adaptiv stresshanterings strategier. 
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Resultatet kan även leda till att öka ambulanspersonals förståelse för vikten av att vara lyhörd 

mot kollegan och fungera som ett stöd i det dagliga arbetet.  

  

FORTSATT FORSKNING 

Behov av krisstöd och att det uppfattas som viktigt för ambulanssjuksköterskor framkom i den 

genomförda studien. Därför vore det av intresse att studera andra regioners 

ambulansverksamheter i Sverige och undersöka hur deras handlingsplaner för särskilt 

påfrestande händelser är utvecklade och hur de efterlevs i praktiken. Det skulle även vara 

intressant att forska vidare och undersöka om det föreligger några skillnader eller likheter 

mellan privata aktörer och ambulansverksamheter inom landstingens regi i Sverige. 

Ytterligare forskning för hur den påfrestande händelsen påverkar omvårdnadsarbetet skulle 

även vara av intresse.  
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