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                      BILAGA I 

 

SAMMANFATTNING 

 

Prehospital sjukvård innebär akuta medicinska insatser som sker utanför sjukhus av hälso- 

och sjukvårdspersonal. I mötet med patienten ingår det i ambulanssjuksköterskans 

arbetsroll att värna om patientens integritet samt organisera omvårdnaden så att det främjar 

patientens välbefinnande och minskar lidande. Faktorer i miljön där vårdandet sker, i den 

prehospitala sjukvården, påverkar inte bara patienten och dennes anhöriga utan även 

ambulanssjuksköterskan. Arbetsmiljön inom prehospital sjukvård kan innebära hälsorisker 

för ambulanssjuksköterskan då arbetet kan vara både mentalt och fysiskt ansträngande 

eftersom det bland annat förekommer tunga lyft, omedelbar beredskap och ogynnsamma 

arbetsställningar. Det krävs en förmåga att arbeta under tidspress och att kunna hantera 

allvarliga situationer. 

 

Syftet med studien var att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av 

arbetsmiljörelaterade faktorers påverkan på omvårdnaden i den prehospitala miljön. 

 

Studien är en kvalitativ intervjustudie där författarna intervjuade åtta 

ambulanssjuksköterskor med stöd av en intervjuguide där informanterna fick belysa sina 

upplevelser och erfarenheter av arbetsmiljön i den prehospitala miljön. Intervjuerna 

analyserades sedan genom en kvalitativ innehållsanalys för att ge en djupare förståelse för 

det studerade fenomenet. 

Resultatet visade att det fanns ett flertal faktorer i arbetsmiljön som 

ambulanssjuksköterskan upplevde påverkade omvårdnaden av patienten i den prehospitala 

sjukvården. Innehållsanalysen av intervjuerna resulterade i fyra kategorier, 

kommunikation, erfarenhet och utbildning, ambulansfordonet samt egen säkerhet och 

hälsa. Kategorierna sammanfattar informanternas upplevelser kring faktorer i arbetsmiljön 

som kunde påverka omvårdanden samt önskemål om förbättring och utveckling som kan 

påverka detta. 

Studiens slutsats innebar att det fanns många faktorer i arbetsmiljön som påverkade 

ambulanssjuksköterskans utförande av omvårdnad i den prehospitala miljön. Det visade att 

god kommunikation med kollega, patienter och anhöriga var av stor vikt för att kunna ge 

organiserad och adekvat omvårdnad. Många upplevde att det fanns ett stort behov av 

vidareutbildning för kompetensutveckling och förbättring av kommunikation med andra 

samverkande grupper för att förtydliga syftet med uppdraget och förbättra omvårdnaden 

till patienten. Det fanns ett behov av att vidareutveckla utrustningen i ambulansen samt 

utformningen av ambulansen för att minska risken för skador på kroppen. 

 

Nyckelord: ambulanssjuksköterska, fysisk arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö, prehospital 

sjukvård, omvårdnad. 
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ABSTRACT 

 

Emergency medical service is healthcare that takes place outside the hospital and is 

performed by specializes nurses. In the interaction between the specialized ambulance 

nurse and the patient, it is important to address the patients´ well-being and organize the 

care to prevent the patient from unnecessary suffering. Factors in the environment where 

prehospital care is taking place are not often studied and is not something that just affects 

the patient, but also presents risks to the ambulance personnel as working in the emergency 

medical services can be both mentally and physically exerting. Working in emergency 

medical service includes heavy lifting, immediate preparedness, unfavorable work 

environments, and requires the ability to work under time pressure as well as the ability to 

handle serious situations. 

The aim of the study was to highlight the ambulance nurses experience of the effects of 

work environment-related factors on nursing care in the prehospital setting. 

The study was a qualitative interview study in which the authors interviewed eight 

ambulance nurses using a questionnaire where informants were able to highlight their 

experiences in the prehospital setting as well as their experiences of the work environment 

in the ambulance care industry. The interviews were then analyzed to provide a deeper 

understanding of the studied phenomenon. 

The results showed several factors in the work environment that affect the care of the 

patient in the prehospital setting. The content analysis of the interviews resulted in four 

separate categories; communication, experience and education, the ambulance vehicle and 

the workers own safety and health. The categories summarized the informants´ experiences 

about factors in the work environment and how they can affect these, as well as the desire 

for improvement and development in order to provide adequate and safe care for the 

patients. 

The conclusion of the study implied that there are many factors in the work environment 

that influence the ambulance nurse in the prehospital setting. Direct communication 

between the college, patient and their relative was important to be able to organize the care 

and provide safe medical care. However, many of the ambulance nurses experienced a 

need for further education and improved communication with other collaborative groups to 

clarify the purpose of the assignment and to improve the care of the patient. There was also 

a need for development of the equipment used in the prehospital setting and in the vehicle 

to prevent damages on the ambulance nurse´s health. 

 

Keywords: ambulance nurse, physical work environment, psychosocial work environment, 

prehospital care, nursing. 
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INLEDNING 

 

Prehospital sjukvård innebär akuta medicinska insatser som sker av hälso- och 

sjukvårdspersonal utanför sjukhus. Tidigare studier inom prehospital sjukvård visar att 

arbetsmiljön kan innebära vissa hälsorisker då arbetet kan vara både mentalt och fysiskt 

ansträngande eftersom det bland annat förekommer tunga lyft, omedelbar beredskap samt 

ogynnsamma arbetsställningar. Det krävs av ambulanssjuksköterskan att ha en förmåga att 

arbeta under tidspress samt kunna hantera organisering och prioritering vid allvarliga 

situationer. Forskning har uppmärksammat att personal verksamma i prehospital sjukvård 

har mer kroppsliga besvär jämfört med andra yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård 

men också jämfört med arbetande människor i allmänhet. Vårdarbetet inom 

ambulanssjukvård präglas av ett etiskt förhållningssätt vilket innebär att varje patient bör 

bemötas som en unik individ utifrån dennes erfarenhet av ohälsa och sjukdom. I mötet med 

patienten bör ambulanssjuksköterskan sträva efter att försöka förstå hur situationen 

påverkar patienten och närstående, värna om patientens integritet samt organisera 

omvårdnaden så att det främjar patientens välbefinnande och minskar lidande. Forskning 

visar att arbetsmiljön inom vården kan påverka arbetstagarens eget välmående samt 

förmågan att utföra en god omvårdnad. 

BAKGRUND 

Prehospital sjukvård 

 

Enligt Socialstyrelsens författningssamlings (SOSFS) definition innebär prehospital 

akutsjukvård omedelbara medicinska insatser som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal 

utanför sjukhus, vilket betyder sjukvårdsinsatser som utförs akut i patientens hem eller på 

offentlig plats vart som helst i landet (SOSFS 2005:13). 

Gårdelöv (2009) beskriver att ambulanssjukvården länge endast var till för att transportera 

sjuka till sjukhus, utan att på något vis medicinskt behandla patienten under transport. 

Under sent 1960-tal utformades en, först frivillig, kort sjukvårdskurs för de anställda inom 

ambulanssjukvården. Denna utbildning blev snart obligatorisk och det strävades så 

småningom efter att bemanna alla ambulansfordon med undersköterskor. Under 1980-talet 

infördes ambulansöverläkare för att utveckla den medicinska verksamheten inom 

ambulanssjukvården och denna gav initialt undersköterskorna delegering för att ge 

läkemedel, men från och med 2005 får endast legitimerad personal hantera läkemedel inom 

den prehospitala sjukvården (Gårdelöv, 2009). Samtliga ambulansfordon inom 

ambulanssjukvården ska enligt SOSFS vara försedda med den utrustning som krävs för att 

kunna upprätthålla fria luftvägar och assistera andning. Det ska även vara möjligt att 

övervaka vitala parametrar, utföra avancerad hjärt- och lungräddning, stoppa yttre 

blödningar, immobilisera och stabilisera patienter samt överföra medicinska data på 

patienten till sjukhus (SOSFS 2013:9). 
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Regelverk 

 

Ambulanssjukvården bygger som all annan sjukvård i Sverige på Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Det beskrivs i Socialstyrelsens föreskrifter gällande 

läkemedelshantering i hälso-och sjukvården att det är vårdgivarens ansvar att bemanna 

ambulansfordonet i den prehospital sjukvården med personal som har kompetensen som 

krävs för att administrera läkemedel (SOSFS 2000:1). Det är även vårdgivarens ansvar att 

bemanna med anställda som framför fordonet på ett säkert sätt (SOSFS 2005:13). För att få 

iordningsställa och administrera läkemedel krävs idag utbildning som legitimerad 

sjuksköterska eller legitimerad läkare. Detta innebär att socialstyrelsen kräver att 

ambulansfordonet lägst ska bemannas med minst en grundutbildad legitimerad 

sjuksköterska (SOSFS 2000:1; SOSFS 2013:9). Vanligt förekommande inom flertalet 

landsting i Sverige är dock att fordonen bemannas med en specialistutbildad sjuksköterska 

och en ambulanssjukvårdare. En specialistutbildad sjuksköterska har en yrkesexamen från 

sjuksköterskeutbildning samt en specialistsjuksköterskeexamen, föredragsvis inom 

ambulanssjukvård, men på många ställen i landet fungerar det även med andra inriktningar 

på specialistsjukskötersketutbildningen (SFS 2006:1053). 

 

Prioritering 

 

Det ärende som rapporteras in till larmcentralen då en person bedöms vara i behov av 

prehospital sjukvård delas enligt Socialstyrelsens föreskrifter för ambulanssjukvård 

(SOSFS 2009:10) in i tre olika prioriteringsgrader; Prioritet ett innebär att patienten 

bedöms ha livshotande symtom med påverkan på vitala funktioner. Prioritet två är när 

patienten bedöms ha akuta men inte livshotande symtom och slutligen prioritet tre där 

patienten bedöms ha behov av medicinsk vård eller övervakning under transport. 

Prioriteringsgraden påverkar hur snabbt uppdraget ska skickas ut till ambulanspersonalen 

och avgör även huruvida ambulansfordonet måste följa trafikregler eller inte när denna ska 

ta sig fram till destinationen (SOSFS 2009:10).  

Stress 

 

Alla människor har ett kortvarigt stressfysiologiskt system som aktiveras och agerar vid 

hot och utmaningar. När kroppen utsätts för långvarig belastning och påfrestning sätts 

kroppens återställningssystem ur balans, särskilt om tid för återhämtning saknas. Detta 

innebär att de fysiska och psykiska påfrestningarna människan utsätts för, måste vara i 

balans med tiden för återhämtning och känslan av kontroll över den pågående situationen 

(Eriksen et al., 2002; Jonsdottir & Ursin, 2011). Riskfaktorer för att drabbas av stress och 

arbetsrelaterad psykisk ohälsa är bland annat individens uppväxtmiljö, självkänsla, 

genetisk känslighet som påverkar dennes förmåga att prestera ett gott arbetsresultat samt 

förmågan att stå mot yttre påfrestningar (Socialstyrelsen, 2003). Figley (2002) beskriver ett 

begrepp kallat compassion fatigue, vilket är ett resultat av långvarig stress som leder till 

den punkt då en människa uppnått en emotionell utmattning och får en avsaknad av empati 

för andra människor. Enligt Socialstyrelsen (2003) kan faktorer som påverkar långvarig 

stress bero på exponering av identifierbara stressfaktorer och tillkomst av symtom som 

irritabilitet eller labilitet, kroppslig svaghet eller uttröttbarhet, nedsatt förmåga att hantera 

krav samt svårigheter att utföra uppgifter under tidspress. De fysiologiska symtom som kan 

uppstå är värk, hjärtklappning och mag-tarmbesvär (Socialstyrelsen, 2003). 

Stressymptomen har även visat sig påverka ett säkert framförande av fordon vilket ökar 

risken för trafikolyckor (Rowden, Matthews, Watson & Biggs, 2011).  
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Compassion fatigue kan orsaka försämrad funktion i arbetslivet, sociala sammanhang eller 

i privatlivet (Figley, 2002). Hög arbetsbelastning och bristande arbetsmiljö har i flera 

intrahospitalt utförda studier visat sig leda till sämre omvårdnad (Hallin & Danielsson, 

2007; Rafferty et al., 2007).  

 

Arbetsmiljö 

 

I arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) beskrivs det att då många människor tillbringar större 

delar av sitt liv på sin arbetsplats är det viktigt att arbetsmiljön är god eftersom det 

påverkar arbetstagarens förutsättning att utföra ett gott arbete men också det vardagliga 

livet. Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats 

och denne ska förebygga ohälsa och minska risken för olycksfall. Arbetsmiljön delas upp i 

en fysisk och en psykosocial arbetsmiljö vilka regleras av arbetsmiljölagen. 

Arbetsmiljölagen noterar även vikten av att arbetsgivaren och arbetstagaren tillsammans 

ska samverka för en god arbetsmiljö (SFS 1977:1160).  

 

Arbetsmiljön inom prehospital sjukvård kan innebära vissa hälsorisker för 

ambulanspersonalen då arbetet kan vara både mentalt och fysiskt ansträngande eftersom 

det bland annat förekommer tunga lyft, omedelbar beredskap inför kommande uppdrag, 

ogynnsamma arbetsställningar, tidspress samt krav på förmåga att hantera allvarliga 

situationer (Hansen, Rasmussen, Kyes, Nielsen & Andersen, 2012; Skogstad et al., 2013; 

Wiitavaara, Lundman, Barnekow-Bergkvist & Brulin, 2007). Forskning har 

uppmärksammat att personal verksam inom prehospital sjukvård har fler kroppsliga besvär 

jämfört med andra yrkeskategorier inom övrig hälso- och sjukvård men också jämfört med 

arbetande människor i allmänhet (Hansen et al., 2012). Kroppsliga besvär har visat sig vara 

en orsak till förtidspensionering (Pattani, Constantinovic & Williams, 2001).  

 

Fysisk arbetsmiljö 

 

Mycket inom den fysiska arbetsmiljön kan mätas och många av de mätbara 

arbetsmiljöfaktorerna har gränsvärden för skadlig påverkan på individen. Faktorer som 

tillhör den fysiska arbetsmiljön är till exempel buller, ljusförhållanden, värme, kyla och 

biologiska hälsorisker (Bohgard, Akselsson, Holmér, Johansson, Rassner & Swensson, 

2008). Fysisk arbetsmiljö kan även handla om tunga lyft, ensidigt upprepat arbete samt 

obekväma och icke ergonomiska arbetsställningar (Hägg, Ericson & Odenrick, 2008). 

Enligt Socialstyrelsen föreskrifter för ambulanssjukvård är det arbetsgivaren som ansvarar 

för att vårdutrymmet i ambulansfordonet är inrett så att god och säker vård kan ges och så 

att de anställda innehar en god fysisk arbetsmiljö under transport (SOSFS 2005:13). 
 

Den mänskliga kroppen är gjord för rörelse och behöver en lagom och hälsosam belastning 

i form av balans mellan aktivitet och återhämtning samt regelbunden varierad belastning 

för att undvika skador. Vad som är en hälsosam belastning är individuellt och beror på hur 

och vilka delar av kroppen som belastas samt på den enskilda individens känslighet och 

förutsättningar (AFS 2012:2). Inom prehospital sjukvård finns det flera fysiska faktorer 

som kan leda till kroppsliga besvär för personalen, där de vanligaste belastningarna är 

upprepad måttlig till hög belastning och enstaka mycket hög belastning (Aasa & 

Wiitavaara, 2016; AFS 2012:2). I studier om den prehospitala sjukvården har det 

framkommit att det finns flertalet brister för både personal och patienter i den fysiska 

arbetsmiljön.  
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Det framkom att designen och utformningen på ambulansfordon inte var gjord för de 

anställdas arbete och bidrog därför till slitsamma arbetsställningar som gav fysiska 

påfrestningar på kroppen som till exempel smärta i armar, nacke, axlar och ländrygg 

(Hansen et al., 2012; Sterud, Hem, Ekeberg & Lau, 2008). Aasa och Wiitavaara (2016) 

menar på att de fysiska hälsoriskerna i prehospital sjukvård som till exempel att bära bår, 

utföra tunga lyft samt vridna arbetsställningar kan minimeras. Detta kan ske genom att 

personalen arbetar utifrån ett ergonomiskt arbetssätt och övar upp sin styrka och kondition. 

Det kanske också minimeras genom att använda den utrustning och de hjälpmedel som 

finns till hands i ambulansfordonen samt utöva ett gott samarbete med sin arbetskollega. I 

samma studie presenterade författarna att det i samarbetet mellan kollegorna är viktigt att 

ta hänsyn till kroppsliga skillnader vid pararbete. Genom att låta den längre kollegan bära 

båren vid fotändan och den kortare kollegan vid huvudändan minskar skillnaden i 

belastningen mellan personalen (Aasa & Wiitavaara, 2016). 

 

År 2014 var andelen anställda kvinnor i prehospital sjukvård i Sverige 40 procent (Aasa & 

Wiitavaara, 2016). I tidigare svensk forskning av Barnekow-Bergkvist, Aasa, Ängquist och 

Johansson (2004) har könets betydelse vid arbetet inom prehospital sjukvård undersökts 

och visat att kvinnlig ambulanspersonal i ett konditions-, styrke- och uthållighetstest 

uppnådde 60 - 70 procent av männens maximala muskelstyrka. Kvinnorna hade längre 

muskulär uthållighet tidsmässigt, de uppnådde en högre mjölksyrenivå i blodet jämfört 

med männen och mer än hälften av kvinnorna uppnådde maximal hjärtfrekvens vid testet. 

De längre kvinnorna som genomförde testet blev mindre trötta jämfört med de kortare 

kvinnorna. I studien framkom det även att hjälpmedel i ambulansen, främst båren och dess 

handtag, är utformade att passa männens dimensioner och passar således kvinnor sämre. 

För att utveckla den fysiska arbetsmiljön i prehospital sjukvård har det på senare år börjat 

utformats hjälpmedel som även är anpassade för kvinnor (Barnekow-Bergkvist et al., 

2004). 
 

Det faktum att ambulanspersonalens arbete är oförutsägbart gör att personalen är tvungna 

att anpassa det fysiska arbetet till rådande förhållanden. Ambulanspersonalen upplevde att 

arbetsmiljön var något de sällan eller aldrig kunde välja eller påverka då de fick uppdrag 

vilket försvårade och försämrade deras arbetsförhållanden och det arbete de hade i uppdrag 

att utföra (Aasa & Wiitavaara, 2016; Sterud et al., 2008). I en forskningsrapport framkom 

det att en av de största fysiska riskerna för ambulanspersonalen var att åka utan bälte i hög 

hastighet, men att de upplevde att de inte kunde utföra sitt arbete med patienten på ett 

adekvat sätt om de skulle tvingas ha bälte på sig (Petzäll, 2008).  

 

Psykosocial arbetsmiljö 

 

Att arbeta inom prehospital sjukvård innebär uppdrag av olika prioriteringsgrader men 

också skiftarbete och en oförutsägbarhet kring hur arbetsdagen kommer att se ut (Short, 

2012). Oregelbunden arbetsmiljö består ofta av upplevelsen av oförutsägbara arbetsdagar 

och svårigheter att påverka sitt arbete (Hansen et al., 2012; Van der Proeg & Kleber, 

2003). Arbetsmiljö som kan ge psykisk arbetsbelastning kan handla om upplevelser av 

sjuka barn, självmord och trafikolyckor (Jonsson, Segersten & Mattssons, 2003). 

Traumatiska upplevelser kan ge besvärande återkommande minnesbilder (Bennett et al., 

2005). Många inom ambulanssjukvården var oroade för sin egen säkerhet då det inte är 

ovanligt att ambulanspersonal upplever hot och våld i sitt arbete (Petzäll, Tällberg, Lundin 

& Suserud, 2010; Suserud, Blomquist & Johansson, 2002).  
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I en intervjustudie som genomfördes på ambulanspersonal i Sverige framkom det att 

personalen ansåg sig vara som mest sårbara när de var nya i sitt yrke och på sin arbetsplats 

men att de med åren blev mer trygga och utvecklade en viss motståndskraft mot att bli 

alltför påverkade. Personalen ansåg att det var en konstant balansgång mellan att vara för 

sårbar och att få minskad empati gentemot patienterna på grund av vad de fick uppleva 

(Wiitavaara et al., 2007). Aasa, Barnekow-Bergkvist, Ängquist och Brulin beskriver att det 

finns stor oro för sin egen säkerhet hos ambulanssjuksköterskorna men också oro för att ge 

patienten fel behandling (Aasa, Barnekow-Bergkvist et al., 2005). I en svensk studie från 

2008 visade resultatet att en stor andel av ambulanspersonalen var oroliga för att inte ha 

tillräckligt med kompetens för sitt arbete vilket främst upplevdes vid larm som innebar 

situationer som personalen aldrig varit med om tidigare (Svensson & Fridlund, 2008). En 

senare svensk studie inom prehospital sjukvård belyste vikten av ambulanspersonalens 

mentala förberedelse inför ett uppdrag. De mentala förberedelserna handlade om att hitta 

strategier för sitt arbete inför ett larm och att kunna hantera eventuell oro, stress, 

ansvarstagande och minska sin sårbarhet inför larmet. Denna mentala förberedelse skulle 

då pågå från tiden vid utlarmning av uppdraget till den tidpunkt då personalen kunde göra 

en bedömning av den aktuella vårdsituationen (Wireklint Sundström & Dahlberg, 2012). 

 

En del av personalen inom den prehospitala sjukvården i Wiitavaara et al. (2007) studie 

upplevde känslan av att bli tärd. Denna känsla relaterades främst till oregelbundenhet i 

arbetet och bestod i svårigheter att slappna av, störd sömn och kvarstående trötthet på 

grund av sömnbrist och avbruten sömn samt svårigheter att komma igång på nätterna och 

sänkt motivation nattetid. Oregelbundenheten ansågs även resultera i att personalen 

upplevde sig spänd och ha en bristande möjlighet att planera sitt arbetspass. Upplevelsen 

av att bli tärd kunde bero på återkommande omorganisationer samt konflikter på 

arbetsplatsen som i sin tur skapade symtom såsom frustration, ilska, oro och osäkerhet. De 

upplevde även små möjligheter att kunna påverka sin situation och sänkt självförtroende 

(Wiitavaara et al. 2007). Anställda inom ambulanssjukvården har också uppgivit att arbetet 

kunde framkalla symtom som stress, illamående, hunger, frustration, sänkt motivation och 

trötthet vilket ansågs kunna påverka omhändertagandet av patienten (Olofsson, Bengtsson 

& Brink, 2003; Wiitavaara et al. 2007). Personalen inom ambulanssjukvården upplevde att 

de ofta missade att uppfylla sina grundläggande behov som toalettbesök och måltider (Van 

der Ploeg & Kleber, 2003). Bristande stöd från ledning och kollegor gav 

ambulanspersonalen större risk att uppleva emotionell utmattning och muskoskeletal 

smärta (Sterud, Hem, Lau & Ekeberg, 2011).  

 

Det har varit svårt att bedöma vilken typ av skiftarbete som påverkat hälsan. Forskning har 

visat på att längre men färre arbetspass kan ge bättre återhämtning men att arbetarna oftast 

känner sig tröttare under dessa längre arbetspass, än om de arbetar många och korta pass 

(Costa, Anelli, Castellini, Fustinoni & Neri, 2014). Pattersson et al. (2010) har i sin studie 

sett att mental och fysisk trötthet även förekommer vid arbetspass av normal längd. Enligt 

en studie av Takahashi, Arito och Fukuda (1999) upplevde många av de som fick 

möjlighet att sova på arbetstid, att de upplevde sig tröttare efter att ha sovit i mer än 1½ 

timme än då de inte fått sova alls. Långa arbetspass och trötta arbetstagare kunde försämra 

hanteringen av läkemedel (Atack & Maher, 2010; Scott, Rogers, Hwang & Zhang, 2006; 

Suzuki, Ohida, Kaneita, Yokoyama & Uchiyama, 2005). Trötta arbetstagare bidrar även till 

att risken för trafikolyckor ökar (Atack & Maher, 2010). Trötthet medför ökad risk för 

sämre bedömningar och sämre reaktionsförmåga (Ting, Hwang, Doong & Jeng, 2008; 

Anund 2010). 
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Personalen i den prehospitala sjukvården upplever att de sällan får återkoppling gällande 

deras insats för en patient, om det uppstått någon skillnad i patientens tillstånd efter 

omvårdnad och behandling i prehospital sjukvårdsmiljö eller inte. Detta upplevdes av 

personalen som en brist i den psykosociala arbetsmiljön (Short, 2012). Positiva 

psykosociala upplevelser inom arbetsmiljön var det föränderliga arbetet där personal 

upplevde spänning och variation under sitt arbetspass samt frihet och flexibilitet i sitt 

arbete. I studien angavs även att de anställda inom den prehospitala sjukvården ofta 

upplevde att de fick positiv respons från allmänheten samt att de upplevde att de hade ett 

meningsfullt och samhällsnyttigt arbete (Hansen et al., 2012). 

 

Omvårdnad 

 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017) beskrivs omvårdnad bland annat genom att sjuksköterskan ska se till och bevara det 

friska hos patienten, ansvara för att patientens grundläggande behov tillfredsställs på ett så 

bra sätt som möjligt och att kommunicera och bemöta patienter och dess anhöriga på ett 

lyhört, respektfullt och empatiskt sätt. Enligt Allén (2004) i Nordstedts svenska ordbok 

betyder empati en förmåga att kunna leva sig in i andra människors behov och känslor. 

Empati är viktigt i våra vardagliga mänskliga relationer men är även av stor vikt i 

vårdarbete (Allén, 2004). Empati är en viktig del i en människas förmåga att kunna 

kommunicera och engagera sig för de som behöver omvårdnad och är därför en 

förutsättning för ett gott bemötande och etiskt förhållningssätt inom vården (Cronlund, 

2011). 

 

Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1994) myntade uttrycket att ansa, leka och lära, 

vilket kortfattat innebär att beröring och närhet, förtroende och interaktion samt möjlighet 

till utveckling, är grundläggande i vård och omvårdnad. Katie Eriksson menar också att 

vårda innebär att vara delaktig, det vill säga att vårdaren och patienten är delaktig i samma 

helhet. Det innebär att vara närvarande och hysa en medvetenhet om den andra personen. 

Katie Eriksson beskriver att ordet patient ursprungligen betyder ”den lidande”. Lidandet är 

ett begrepp som kan jämföras med något som plågar människan. Patienter som råkat ut för 

sjukdom och trauma har en ökad risk för lidande. Brister i sjuksköterskors bemötande av 

patienterna skulle kunna öka lidandet. Kränkning av patienten är det vanligaste lidandet 

inom vården och sker oftast genom bristande etiskt förhållningssätt, utebliven vård eller 

nonchalans gentemot patienten. Det är lika viktigt att fokusera på patientens välbefinnande 

som att minska fysiskt lidande. Genom att bekräfta patienten minskar dennes lidande 

(Eriksson, 1994). Enligt Svensk Sjuksköterskeförenings översättning av International 

Council of Nurses etiska kod för sjuksköterskor (2014) ska sjuksköterskan uppvisa 

medkänsla, integritet och lyhördhet gentemot andra människor och främja en miljö där 

mänskliga rättigheter, värderingar och trosuppfattningar respekteras (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014).  

 

Omvårdnaden i prehospital miljö 

 

Patientmötet inom den prehospitala vården kan vara det första mötet i vårdkedjan och blir 

därför olik mötet på sjukhus. Jämfört med patientmötet inom intrahospital sjukvård blir 

mötet inom den prehospitala sjukvården oftast kort och kan ske i många olika kulturella 

och sociala miljöer, utomhus i kyla eller öppet i en folkmassa. Det kan också ske i 

patientens hem där mötet ibland kan upplevas som inkräktande av patienten (Nyström & 

Herlitz, 2009; Sandman & Bremer, 2009).  
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Atmosfären i miljön där vårdandet sker är inte något som bara påverkar personalen utan 

även patienten och dess anhöriga. En miljö där patienten tilltalas vid namn och blir väl 

bemött ger en känsla av trygghet hos patienten trots en främmande miljö (Edvardsson, 

2005). Vårdarbetet inom ambulanssjukvård präglas av ett etiskt förhållningssätt vilket 

innebär att varje patient bör bemötas som en unik individ utifrån dennes erfarenhet av 

ohälsa och sjukdom. Omvårdnad och respekt för patientens integritet är framförallt viktigt i 

offentliga miljöer men även i patientens hem. I mötet med patienten bör 

ambulanssjuksköterskan sträva efter att försöka förstå hur situationen påverkar patienten 

och närstående. Omvårdnaden bör organiseras så att det främjar patientens välbefinnande 

och minskar lidande samt att riskfyllda miljöer ska identifieras för att erhålla säkra 

vårdarutrymmen (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening, 2009). Det korta mötet med patienten innebär att personalen inom 

den prehospitala sjukvården bör bemöta patienten med respekt och vara lyhörd inför 

patienten. Det krävs också en förmåga att kunna utföra adekvat bedömning av patientens 

hälsotillstånd och kontinuerligt göra nya bedömningar för att upptäcka förändringar i 

patientens tillstånd. (Nyström & Herlitz, 2009; Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor 

och svensk sjuksköterskeförening, 2009). Behovet av ett snabbt agerande från 

ambulanssjuksköterskan kan ofta innebära en minskad möjlighet till kommunikation med 

patienten och även utan möjlighet att över huvud taget kunna kommunicera med patienten, 

till exempel i en situation då patienten är medvetslös (Sandman & Bremer, 2009). 

Gunnarsson och Warrén Stomberg (2009) beskriver att faktorer som tid och fysisk miljö 

spelar in på vilka beslut ambulanssjuksköterskan tar, vilket innebär att miljön kan påverka 

besluten. Mötet med den prehospitala sjukvården och det aktuella sjukdomstillståndet kan 

medföra ett lidande för patienten och denne kan uppleva förlust av kontroll och en känsla 

av beroende inför ambulanspersonalen (Suserud, 2005; Bremer, 2012). I många fall 

uppvisar patienten stort förtroende för ambulanssjuksköterskan i dessa situationer (Hjälte, 

Suserud, Herlitz & Karlberg, 2007). 

 

Problemformulering 

 

Inom den prehospitala sjukvården är kravet att minst en i besättningen ska vara legitimerad 

sjuksköterska. Detta kan dock skilja sig åt i olika delar av landet där det på vissa ställen 

finns krav på att minst en personal i besättningen ska vara legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeutbildning, föredragsvis inom ambulanssjukvård. Det ingår i 

ambulanssjuksköterskans arbete att planera sitt arbete och omvårdnaden av patienten så att 

det värnar om patientens välbefinnande och lindrar lidande. Vid granskning av tidigare 

forskning uppmärksammas en utmanande arbetsmiljö inom den prehospitala sjukvården 

samt studier som visar på att en påfrestande arbetsmiljö kan påverka personalens 

välmående. Tidigare intrahospitala studier har visat att personalens välmående påverkar 

omvårdnaden av patienterna, vilket bör kunna appliceras även inom den prehospitala 

vården. En försämrad omvårdnad skulle kunna innebära ökat lidande för patient.  

Det finns en kunskapslucka kring ambulanssjuksköterskans egen upplevelse av hur 

arbetsmiljön påverkar den omvårdnad som utförs i den prehospitala miljön, vilket 

föranleder arbetet till denna studie.  

SYFTE 

 

Syftet med studien var att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av 

arbetsmiljörelaterade faktorers påverkan på omvårdnaden i den prehospitala miljön. 
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METOD 

Ansats och design 

 

Då syftet med studien var att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av en situation 

användes en intervjustudie av kvalitativ design vilket enligt Polit och Beck (2014) innebär 

att studien handlar om att beskriva ett fenomen samt egenskaper hos ett fenomen. 

Författarna valde att arbeta utifrån kvalitativ deskriptiv studie med induktiv ansats, vilket 

innebär att upplevelserna belyses efter hur de observeras av informanten, utan förutfattade 

meningar och därefter beskrivs så detaljerat som möjligt (Graneheim & Lundman, 2004; 

Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna utgick från en semistrukturerad intervjuguide 

vilket innebar att ämnesområdet, hur frågorna ställs samt ordning på frågorna var 

förutbestämt men det fanns utrymme för fria reflektioner av informanten (Polit & Beck, 

2014). 

Urval  

 

Informanterna inhämtades utifrån ett ändamålsenligt urval då det enligt Polit och Beck 

(2014) är en bra metod för att hitta informanter till en kvalitativ studie eftersom författarna 

kan eftersöka och välja personer som de anser har mest att bidra med inom studiens ämne 

samt med olika erfarenhet, kön och utbildning. Val av geografiskt område att finna 

informanterna på är baserat utifrån ett bekvämlighetsurval då informanterna eftersöktes på 

platser som låg nära till hands för författarna (Polit & Beck, 2014). 

Inklusionskriterier var legitimerade sjuksköterskor med specialistutbildning inom 

ambulanssjukvård med minst två års erfarenhet av arbete inom ambulanssjukvård. Män 

och kvinnor i olika åldrar har inkluderats. Detta för att inkludera informanter med olika 

erfarenhet, men som har jobbat tillräckligt länge för att ha fått en känsla för arbetet i den 

prehospitala miljön. Deltagarna skulle ha möjlighet att delta i intervjuer under månaderna 

juni till augusti under året 2017. Personal under föräldraledighet och sjukskrivning 

exkluderades från studien samt personer som inte kunde delta under angiven tid. 

Datainsamling 

 

Rekrytering av informanter 

 

Ett informationsbrev med förfrågan om att få rekrytera informanter på de utvalda 

arbetsplatserna, samt en intervjuguide (Bilaga 1) skickades via mail ut till 

verksamhetscheferna från samtliga ambulansentreprenörer tillgängliga i valt område. Om 

svar uteblev planerades en påminnelse att skickas ut. När verksamhetscheferna godkänt 

rekryteringen ombads dem om en maillista till alla aktiva ambulanssjuksköterskor i 

företaget för att författarna själva skulle maila ut en förfrågan till dessa. I mailet fanns en 

förfrågan om att delta i studien bifogat med forskningspersonsinformation (Bilaga 2), 

intervjuguide samt ett önskemål om att i svaret ge information om ålder, utbildning, 

verksam tid inom ambulanssjukvård samt om de arbetade aktivt nu. Detta efterfrågades för 

att säkerställa att informanterna hade de inklusionskriterier som önskades. Intervjuguiden 

bifogades för att ge möjlighet att reflektera över ämnet innan intervjun. Av de 15 

informanter som kontaktade oss och som stämde in på inklusionskriterierna valdes nio ut 

och bokades in för ett personligt möte med intervju.  
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En person avböjde senare att medverka i studien. Vid val av informanter var kön, ålder och 

tid verksam inom ambulanssjukvården av vikt eftersom det strävades efter att ha en så bred 

spridning som möjligt. 

Genomförande av intervjuer 

 

En pilotintervju genomfördes initialt för att testa intervjuguidens kvalitet och om frågorna 

svarade på syftet, inspelningsutrustningens funktion och det uppskattade tidsintervallet. 

Pilotintervjun kom sedan att inkluderas i de totalt åtta intervjuerna som genomfördes.  

Intervjuerna pågick i 20–40 minuter och skedde på överenskommen plats och tid med en 

strävan efter att genomföra intervjuerna i en stressfri och lugn miljö. Innan intervjun 

påbörjades fick informanten åter igen information om studien samt att det var frivilligt att 

medverka och att de när som helst kunde avsluta sin medverkan utan att säga varför. 

Informanten fick möjlighet att ställa frågor gällande studien. De erhöll även ett skriftligt 

samtyckesformulär (Bilaga 3) som de skulle signera innan sitt frivilliga deltagande i 

studien. Informanterna intervjuades med båda författarna närvarande med stöd av den 

semistrukturerade intervjuguiden där ena författaren intervjuade och den andra satt som 

åhörare och förde anteckningar. Intervjuguiden inledde med frågor gällande kön, ålder och 

erfarenhet och fortsatte sedan med huvudfrågorna. Intervjuguiden avslutades sedan med 

kompletterande följdfrågor. Intervjun spelades in med hjälp av applikationen röstmemon 

på Iphone respektive androidtelefon. Ingen ersättning utgick till informanterna. 

Dataanalys 

 

Analys av de transkriberade intervjuerna genomfördes genom en kvalitativ innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004) vilket förväntades ge en djupare förståelse för det 

studerade fenomenet (Tabell 1). Innan analysen påbörjades bestämdes att det är det 

manifesta innehållet som ska analyseras vilket innebär att det är analys av det synliga i 

texten som beskrevs i intervjuerna, det som faktiskt sägs (Polit & Beck, 2014). 

Innehållsanalysen skedde i tre faser. I förberedelsefasen insamlades data genom att de 

genomförda inspelade intervjuerna lyssnades på och skrevs ner ordagrant, det vill säga 

transkriberades. För att få en bättre helhetsbild och djupare förståelse lästes dessa sedan 

igenom flera gånger av båda författarna. I struktureringsfasen letades meningsbärande 

enheter upp. Dessa meningsbärande enheter var delar av den transkriberade texten som 

kunde svara på studiens syfte. Det var av vikt att välja lagom med textmassa. För stora 

meningsbärande enheter kunde innehålla mer än en företeelse och med för små enheter 

riskerar texten att delas in i för små delar. Därefter kondenserades de meningsbärande 

enheterna, det vill säga förkortades, utan att viktig information försvann. Dessa kodades 

sedan för att sammanfatta innehållet och göra materialet mer överskådligt för vidare 

analys. Inga meningsbärande enheter skulle kunna hamna under mer än en kategori. Ord 

som beskrevs av koderna bildade sedan subkategorier efter likheter och olikheter. Slutligen 

redovisades det mest abstrakta i förståelsen som kategorier. I rapporteringsfasen kommer 

resultatet att presenteras utifrån den analyserade texten och valda kategori, delvis med citat 

men också i löpande text (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Tabell 1: Exempel på indelning av innehållsanalysen enligt Granheim & Lundman, 2004. 

Meningsbärande enhet Kondenserad text Kod Subkategori Kategori 

Det är viktigt, det första 

mötet med patienten, blir det 

fel från början har man lite 

att hämta igen… det är 

jätteviktigt att gå in med rätt 

approach från början... 

Ge bra första intryck 

till patienten 

 

Första 

mötet med 

patienten 

 

Kommunikati

on med 

patienten 

 

Kommunikation  

å sen…tänkte jag på det här 

med att den egna 

kompetensen…den…förtroe

ndet för den ökar ju med 

åren…och det är väl så det 

är på ambulansen i och med 

att det är ett 

erfarenhetsyrke… 

Förtroendet för den 

egna kompetensen 

ökar med åren. 

Erfarenhetsyrke. 

Lita mer 

på egen 

förmåga 

med tiden 

Känna 

trygghet i sin 

kompetens 

Erfarenhet och 

utbildning 

… vi har det oftast trångt i 

vår arbetsmiljö... trångt att 

arbeta i bilen och trångt 

hemma hos folk och ibland 

även utomhus på olämpliga 

ställen… 

 

Trånga utrymmen 

leder till 

oergonomiska 

ställningar att arbeta 

i och ont i kroppen 

Trångt Vårdutrymmet Ambulansfordonet 

 

Det är väldigt påfrestande att 

komma in i andras hem när 

det luktar mycket 

cigarettrök…det sätter sig på 

kläderna och ger huvudvärk 

Påfrestande att 

komma in i hem 

med röklukt. Sätter 

sig på kläderna och 

ger huvudvärk 

 

Påverkas 

av dåliga 

lukter 

 

Hälsa Egen säkerhet och 

hälsa 

 

 

Forskningsetiska övervägande 

 

Ett examensarbete på avancerad nivå behöver inte genomgå en etikprövning (SFS, 

2003:460). Istället tillämpade författarna till studien vetenskapsrådets huvudkrav angående 

etiska riktlinjer för att deltagarna i studien ska undgå att utsättas för kränkning eller komma 

till skada. De fyra huvudkraven från Vetenskapsrådet som författarna tillämpade är 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informationskravet innebar att författarna informerade forskningspersonerna om studiens 

innehåll och syfte, att deras deltagande var frivilligt samt att de när som helst under 

studiens gång kunde avbryta sitt deltagande utan att ange orsak. Det informerades även om 

vilken metod som skulle användas, vem som skulle utföra studien samt vilken institution 

som var ansvarig (Vetenskapsrådet, 2002).  
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Vidare krävdes ett samtycke (samtyckeskravet) vilket innebar att författarna till den 

aktuella studien inhämtade deltagarnas underskrift till ett frivilligt samtycke för att delta i 

studien efter det att informanten har erhållit all information som krävdes (Vetenskapsrådet, 

2002).  

Konfidentialitetskravet innebar att de uppgifter som författarna samlade in om deltagarna i 

studien förvarades så att obehöriga inte kunde ta del av dessa samt att informationen i 

studien avidentifierades och inte kunde kopplas till en enskild individ (Vetenskapsrådet, 

2002). Författarna förvarade deltagarnas personuppgifter på säker plats, i form av privata 

lösenordskyddade datorer som förvarades i författarnas hushåll, oåtkomligt för andra i 

syfte att skydda kränkning av deltagarnas personliga integritet. Efter det att arbetet är 

godkänt av Sophiahemmet Högskola kommer de inspelade intervjuerna och 

transkriberingarna att förstöras och kasseras. Vidare innebar nyttjandekravet att de 

uppgifter som författarna samlat in av deltagarna enbart fick användas till ändamål av den 

aktuella studien och får inte föras vidare för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften. (Vetenskapsrådet, 2002). Analysen av de då avidentifierade 

intervjuerna kommer att redovisas i studiens slutprodukt på databasen DIVA (digitalt 

vetenskapliga arkivet) som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter 

och studentarbeten.  

RESULTAT 

 

Syftet med denna uppsats var att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av 

arbetsmiljörelaterade faktorers påverkan på omvårdnaden i den prehospitala miljön. Fem 

män och tre kvinnor intervjuades mellan åldrarna 28 och 60 år. Informanterna hade mellan 

2–17 års erfarenhet som ambulanssjuksköterskor. Nedan redovisas resultatet utifrån de 

kategorier och underkategorier som bildats. Citat från informanterna redovisas för att 

förtydliga resultatet och analysen. Citaten noteras med en siffra inom parantes som 

redovisar en informant, vilket ska tydliggöra att resultat inkluderats från alla deltagande 

informanter. 

 

Tabell 2. Översikt över kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

Kommunikation  Kollegialt samarbete 

God kommunikation med larmcentral 

Kommunikation med patienten 

Erfarenhet och utbildning Att känna trygghet i den prehospitala miljön 

Att känna trygghet i sin kompetens 

Vidareutbildning och förbättringsåtgärder 

Ambulansfordonet 
Vårdarutrymmet 

Använda hjälpmedel 

Medicinteknisk utrustning 

Egen säkerhet och hälsa Säkerhetstänk 

Hälsa 
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Kommunikation 

 

Intervjuerna belyste att kommunikation upplevdes som en viktig arbetsmiljöfaktor som 

påverkade omvårdnaden av patienten. Situationerna som beskrevs berörde kollegialt 

samarbete, kommunikation med larmcentral samt kommunikation med patienten. 

Kollegialt samarbete 

 

Resultatet visade på att det var av mycket stor vikt att arbeta med en kollega där det 

tillämpades god kommunikation. Det beskrevs om omvårdnadssituationer med svårt sjuka 

patienter då kommunikationen med kollegan nästan kunde ske icke-verbalt och med 

respekt för varandra. Detta ledde till upplevelse av en tryggare arbetsmiljö samt ett bättre 

omhändertagande av patienten. Vidare beskrevs att det kunde komma helt andra tillfällen 

då kommunikationen med sin kollega inte fungerade och då kollegor kom till arbetet med 

dåligt humör vilket sedan upplevdes påverka samarbetet med kollegan och bemötandet 

gentemot patienten och anhöriga negativt. 

Förutom att det på arbetsplatsen erbjuds kamratstöd, samtal med arbetsgivare och även 

kontakt med företagshälsovården så upplevdes det kollegiala stödet betyda mycket för 

omvårdnadsarbetet. Fler av deltagarna diskuterade vikten av att kunna prata med sin 

kollega om känslor och öppet kunna berätta om ens välmående. Det kunde innebära att få 

prata av sig med sin kollega om hur situationen var hemmavid, hur trivseln på 

arbetsplatsen var eller om de varit med om något traumatiskt patientfall tillsammans. 

Nu jobbar vi ju ibland med mycket sjuka patienter och vi pratar mycket i bilen med kollegan 
och så... så det är ju den första delen i bearbetningen och återhämtningen, det är ju att 
samtala med kollegorna. (5) 

Många av ambulanssjuksköterskorna upplevde att ett gott samarbete med sin kollega 

innebar att kunna lita på varandras kompetens eller förmågan att be om hjälp när det 

behövdes. Att kunna lita på sin kollega och våga be om hjälp upplevdes främja patientens 

omvårdnad eftersom patientens bästa alltid ska vara i fokus och inte förloras i 

kommunikationen. 

God kommunikation med larmcentral 

 

En ambulanssjuksköterska beskrev följande i sin intervju: 

Vi har ju radiokommunikationsutrustning och så men vi kunde snabbt tillkalla hjälp och så 
och det är ju egentligen någonting som man gör i det läget, dels för att få assistans men 
också för att liksom snabbare hjälpa patienten. (1) 

Möjligheten att snabbt kunna ta kontakt med larmcentralen för att få assistans uppgav flera 

av ambulanssjuksköterskorna att det upplevdes ge en känsla av trygghet och lugn samt 

underlättade möjligheten att ge patienten den vård och omvårdnad som krävdes. 

Kommunikation med patienten 

 

Det första mötet med en patient upplevdes vara oerhört viktigt och kunde avgöra utfallet av 

omvårdnaden. 
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Det är viktigt, det första mötet med patienten, blir det fel från början har man lite att ta 
igen... det är viktigt att gå in med rätt approach från början så att man inte kliver in och är 
brysk och brutal från början liksom… det blir inget bra omhändertagande och jag tycker 
vården till patienten blir sämre då. (7) 

Det kunde dock upplevas ansträngande och psykiskt påfrestande att på ett och samma 

arbetspass, eller flera arbetspass i följd, vårda och ta hand om patienter som var arga och 

gav ett mindre trevligt bemötande. Informanterna ansåg att de också är individer och 

människor som alla andra och kan inte mäkta med hur mycket som helst på arbetet. Att 

vårda patienter som kräver mycket energi och tålamod upplevdes därför kunna leda till 

minskat engagemang och därmed försämrad omvårdnad. 

Det är värt att lägga ner lite extra energi ibland, för att försöka omvända de sura och 
negativa patienterna… men efter en stor mängd patienter på ett pass så kanske man inte 
orkar vara lika engagerad tillslut… då tror jag risken för att inte ge bra vård till patienten 
ökar och det är ju inte så bra. (8) 

Erfarenhet och utbildning 

 

Intervjuerna visar att erfarenhet och kunskap om sin arbetsplats gav en upplevelse av en 

trygg arbetsmiljö och en trygghet i sin kompetens. 

 

Att känna trygghet i den prehospitala miljön 

 

En längre erfarenhet inom yrket upplevdes av ambulanssjuksköterskorna ge känslan av 

trygghet inför de olika uppdragen men också lugn vid hantering av fordonet och den 

utrustning som finns att tillgå. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att utförandet av 

omvårdnaden i den prehospitala miljön underlättades då vetskap fanns om vilken 

utrustning som fanns tillgängliga i sitt ambulansfordon, vart det var beläget och hur det 

används. Att veta hur ambulansverksamheten är organiserad i området upplevdes ge en 

ökad trygghet och minskad stress då det fanns kunskap om tidsramen för att få eventuell 

assistans. 

I den här fysiska enheten som är ambulansen så känner jag mig ganska trygg, jag har 
arbetat i den ganska länge, alltså jag har funnits i ambulansen ett tag, så jag känner att jag 
hittar saker och ting i ambulansen, så jag känner mig sällan vilsen. (1) 

Att känna trygghet i sin kompetens 

 

De flesta informanter berättar om att de upplevde att förmågan att lita på sina egna beslut 

och bedömningar ökade med antal år inom ambulansverksamheten och att de med tiden 

kände sig tryggare när de åkte ut på nya uppdrag. 

Sen tänkte jag på det här med att den egna kompetensen, förtroendet för den ökar ju med 
åren och det är väl så det är på ambulansen i och med att det är ett erfarenhetsyrke. (2) 

Vidareutbildning och förbättringsåtgärder 

 

Det upplevdes viktigt att arbetsgivaren bidrog till att erbjuda vidareutbildning och andra 

övningar som skulle stärka medarbetarna i arbetet i den prehospitala miljön. Att öka 

samarbetet mellan olika instanser, såsom 1177, polis och SOS, för att hitta en röd tråd i 

arbetet och omhändertagandet av patienten upplevdes också vara viktigt.  
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... genom att ge och få information och utbildning, ökat och förbättrat samarbete mellan 
olika myndigheter för att skapa en röd tråd och att vi ska få samma verktyg att arbeta med 
och utifrån och att vi har samma mål att arbeta utifrån… och att man ser varje unik individ 
som vi vårdar i ambulansen och inte bara tänker på drifttiden. (6) 

…och för att jag ytterligare ska kunna ge mina patienter så bra vård som möjligt önskar jag 
att jag i ännu större utsträckning på betald arbetstid fick möjlighet till fortbildning, utföra 
praktiska övningar tillsammans med mina kollegor, teamutbildning och så vidare, för att få 
djupare kunskap och förståelse för min yrkesroll liksom… min kunskap och den omvårdnad 
jag ger går hand i hand liksom. (6) 

En del av informanterna upplevde att de olika ambulansföretagen och myndigheterna 

endast fokuserade på hur många timmar ambulanserna var i drift, det vill säga hur många 

procent av ett arbetspass en ambulans var ute och rullade på vägarna. Detta upplevdes 

frustrerande då både personalens och patienternas trygghet förbisågs och omvårdnaden 

blev av sämre kvalitét. Det upplevdes också att arbetsmiljön i ambulanssjukvården 

påverkade utvecklandet av utbrändhet hos personalen och att kraven på den yngre 

generationen som börjar sin karriär idag är ökad jämfört med de nya som började arbeta 

inom ambulanssjukvården för 30 år sedan. Det ansågs även vara mycket eget ansvar att 

göra sin röst hörd och skriva avvikelser om det uppdagades brister i arbetsmiljön. 

Jag tror vi är ganska vana att jobba i det tysta också… hoppar man och skriker istället om sin 
arbetssituation så tror jag arbetsgivaren kommer börja höra av sig i större utsträckning… är 
vi tysta och inte säger någonting kommer det inte ske någon förändring heller... jag tycker 
vi ska göra oss mer hörda, förändringarna är ju till för att vi ska ha det bra på vår arbetsplats 
så att vi i slutändan kan ge bra kvalité på vården till våra patienter. (6) 

En del av informanterna upplevde att de önskade ett större inflytande på sin arbetsplats och 

möjligheten till att vara med och påverka sin arbetsmiljö. 

Tittar man på det systematiska arbetsmiljöarbetet så är det ju ett levande dokument, det 
arbetet ska ju aldrig ta slut utan det ska bli förbättringsåtgärder hela tiden… det måste ges 
utbildning och övningar hela tiden för att saker och ting ska kunna förändras och 
förbättras... vi är ju på jobbet mer än vad vi är hemma och då måste vår arbetsmiljö fungera 
bra så vi kan leverera bra vård till patienterna och må bra själva. (5) 

I dom bästa världarna ska det finnas ett utbildningscenter där man kan utbilda personal 
regelbundet och där man kan skapa förutsättningar och scenarion som personalen kan öva 
på… det skulle höja kompetensen hos personalen… och patienten får bättre vård. (6) 

Ambulansfordonet 

 

Vårdarutrymmet, användandet av hjälpmedel och medicinskteknisk utrustning var faktorer 

som flera av ambulanssjuksköterskorna upplevde påverkade arbetet de skulle utföra. 

 

Vårdarutrymmet 

 

Beroende på vilken bilmodell personalen arbetade i upplevdes komforten och säkerheten 

vara olika. Att ambulanserna var stora och rymliga bidrog till att rörligheten under 

vårdandet av en patient ökade, framförallt om patienten försämrades. Det fanns även 

utrymme för att vara flera vårdare för att kunna utföra flera åtgärder samtidigt. 

Ibland kunde det uppstå situationer då personalen ansåg sig behöva ta av sig sitt 

säkerhetsbälte för att lättare kunna ge en bättre omvårdnad till patienten. 
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Ja det är ju en risk att vårda patienten utan bälte. Att ibland måste vi spänna loss oss för att 
kunna nå saker i bilen och utföra saker… ja det är svårt att vara bältad ibland när man ska 
jobba med patienten bak i bilen. (3) 

Flera av ambulanssjuksköterskorna upplevde att ambulanserna ofta var bullriga vilket 

delvis var jobbigt att lyssna på men som också försvårar kommunikationen med patienten. 

Behandlades dessutom patienterna med inhalationer eller om sirenerna var på så upplevdes 

det som ett hinder i kommunikation. Stötdämpningen i bilen ansågs påverka komforten för 

både ambulanspersonalen och patienterna. 

Jag kan ju störa mig på att det skumpar å så ibland, stötdämpningen är ju sådär… det kan 
vara jobbigt, när man måste hålla i patienten eftersom dom guppar på båren. (2) 

Använda hjälpmedel 

 

Hjälpmedlen som fanns tillgängliga i ambulanserna användes ofta för att underlätta 

förflyttning av patienten men också för att minska risken för kroppsskador. Vid lyft var det 

viktigt att tänka över sin egen lyftteknik. Ibland upplevde informanterna att de tillgängliga 

hjälpmedlen kunde strula vilket gav upphov till stor frustration. 

Jag fick inte utrustningen att fungera… så EKG, jag kunde inte liksom ha dialog med HIA för 
å hjälpa honom på bästa sätt. (2) 

Medicinskteknisk utrustning 

 

Medicinskteknisk utrustning och hjälpmedel inom ambulanssjukvården hade utvecklats 

och sett olika ut över tid. Det upplevdes positivt att utrustningen förnyades och utvecklades 

för att kunna bedriva en modern och säker vård. All förnyelse av utrustningen innebar inte 

bara positiva erfarenheter och det uttrycktes frustration över att behöva bära med sig fler 

och tyngre väskor från ambulansfordonet hem till patienten. 

...och sen att bära med oss all utrustning… den utrustning vi har idag är tung, många väskor 
som är otympliga. (7) 

I vår ambulans har i fått en ny defibrillator… och den är mycket tyngre än den andra som vi 
hade innan… mer funktioner men mycket tyngre… den är för tung och klumpig att bära med 
sig så den får ligga kvar i bilen. (6) 

Känslan av att inte kunna bära med sig nödvändig utrustning från ambulansfordonet till en 

patient och tillbaka med patienten på båren upplevdes av en del informanter som osäkert 

och frustrerande. De upplevde att konsekvensen av detta innebar sämre omvårdnad till 

patienterna eftersom de inte hade med sig nödvändig utrustning för att kunna behandla 

eventuella symtom, men att om de vid upprepade larm skulle bära med sig flera av de 

tunga väskorna skulle de inte orka arbeta inom det här yrket så länge till för att det gav för 

mycket slitningar på kroppen. 

 

Egen säkerhet och hälsa 

 

Det framkom under intervjuerna att den egna säkerheten och hälsan påverkade 

omvårdnaden. Det var viktigt att tänka på sig själv och känna sig trygg i miljön för att 

sedan kunna utföra ett bra arbete med patienten. 
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Säkerhetstänk 

 

Flera ambulanssjuksköterskor reflekterade över arbetet i trafiken då upplevelsen var att de 

ofta stod oskyddad vid trafikolyckor och att det är viktigt att tänka på hur 

ambulansfordonet placerades men också att se till att de syntes ordentligt i mörker. En 

ambulanssjuksköterska reflekterade över sin säkerhet och hur de befintliga hjälpmedlen 

kunde användas. 

I många ogynnsamma miljöer kan man välja att få in patienten i ambulansen för att sedan 
flytta sig till en lugnare miljö. (4) 

Hälsa 

 

Att komma hem till patienten innebär ibland att utsätta sig för röklukt, pälsdjur och annat 

som kan påverka den egna hälsan. 

Det är väldigt påfrestande att komma in i andras hem när det luktar mycket cigarettrök… 

det sätter sig på kläderna och ger huvudvärk. (4) 

Flera av deltagarna upplevde att en stor del av miljöerna som de arbetar i inte är lämplig att 

bedriva sjukvård i. Det kunde handla om trånga lägenheter och som var dåligt belysta, i 

tunnelbanan, nere i en källare, utomhus i mycket varma och/eller kalla temperaturer, ute på 

isen och vid stora folksamlingar. Flera av deltagarna upplevde att den fysiska arbetsmiljön 

skapade begränsningar i kvaliteten på omvårdnaden de gav till patienten och poängterade 

hur viktigt det var att kunna sin utrustning för att underlätta sitt arbete så mycket som 

möjligt. Att kunna sin utrustning i sitt ambulansfordon och ta hjälp och använda den 

upplevdes vara en självklarhet i arbetet inom ambulanssjukvården. Lika viktigt ansågs det 

att ha en tydlig kommunikation med sin kollega om hur de skulle lösa ett eventuellt 

problem och även anropa larmcentralen för att få hjälp från andra ambulansenheter med 

lyft- och bärhjälp eller annan assistans om det behövdes. Fler av deltagarna var tydliga 

med att det är viktigt att inte vara rädd för att be om hjälp, både från sin kollega men också 

från andra enheter. 

Till och från är det ett fysiskt jobb absolut, vi bär och vi jobbar i miljöer som inte är gjorda 
för att bedriva sjukvård i… det påverkar såklart omvårdnaden negativt på patienten och 
utsätter mig och min kollega för risker. (7) 

Men jag tycker också att vi i vårt jobb är duktiga på att lösa många problem och situationer 
och till exempel drar ut patienterna så att det blir bättre plats att arbeta för att slippa stå 
böjd med kroppen och få ont… och kanske även be om hjälp från assisterande enheter om 
det är väldigt tungt för att riskera onödiga skador på sig själv men också patienten. (8) 

Att arbeta inom ambulanssjukvården upplevdes vara ett roligt men också krävande yrke. 

Det ställs krav på eget ansvar att hålla sig i fysisk form för att klara av de tunga lyft som 

förekommer. Men deltagarna ansåg att de som arbetar inom ambulanssjukvård inte är mer 

än människor de också och vissa dagar är bättre än andra. Den psykiska hälsan ansågs 

betyda lika mycket som den fysiska och det var viktigt att kunna prata med sin kollega om 

ens välmående. Att gå en längre tid på jobbet och må dåligt psykiskt upplevdes ge 

konsekvenser i form av minskad empati och sämre omvårdnad av patienterna och dess 

anhöriga. 
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...och mår man dåligt under en längre tid så kan det sätta sig på självförtroendet vilket kan 
leda till att man har svårt att fatta beslut i jobbet eller hantera vissa situationer… så visst är 
det viktigt att må bra för att kunna utföra ett bra jobb. (7) 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Ansats och design 

 

Att använda en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerad intervjuguide passade bra 

för att besvara det valda syftet eftersom informanterna själva fick möjlighet att beskriva sin 

upplevelse av fenomenet och då kvalitativ metod enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

kännetecknas av att författarna utgår från intervjupersonernas upplevelser, känslor, 

verklighetsuppfattning och tankesätt kring det studerade fenomenet. Val av passande 

metod och användning av en semistrukturerad intervjuguide för att svara på syftet ökade 

tillförlitligheten i studien (Graneheim & Lundman, 2004). Genom att intervjua 

informanterna under personliga möten fångades känslorna bäst upp i och med att 

intervjuaren kan läsa av informantens kroppsspråk och mimik (Kvale & Brinkmann, 2014). 

En nackdel med vald metod kunde ha varit att informanterna upplevde det som 

skrämmande att bli intervjuade och delge sina åsikter på grund av det personliga mötet, 

vilket kan ha lett till att de inte vågade vara ärliga i sina svar. 

Urval 

 

Informanterna inhämtades utifrån ett ändamålsenligt urval eftersom författarna ansåg det 

vara bästa metoden då de kan eftersöka och välja de personer som anses har mest att bidra 

med. Informanterna eftersöktes på områden nära författarna och det genomfördes då 

utifrån ett bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2014). Nio informanter valdes ut mellan 28–

60 år och med 2–17 års erfarenhet som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård. 

Alla informanter gav ett skriftligt samtycke att medverka i studien enligt Vetenskapsrådets 

etiska riktlinjer (2002). En informant som önskat medverka i studien valde vid senare 

tillfälle att avbryta. Denna möjlighet var informanterna informerade om tidigt i studien 

enligt riktlinjerna från Vetenskapsrådet (2002) då de när som helst ska kunna avbryta sitt 

deltagande utan att behöva ange orsak. Fler informanter hade visat sitt intresse och fanns 

tillgängliga om behov fanns. Informanterna valdes ut utifrån ålder och erfarenhet eftersom 

författarna strävade efter ett urval med olika erfarenhet, vilket enligt Graneheim och 

Lundman (2004) ger en ökad trovärdighet och giltighet. Att informanterna arbetade i olika 

företag och olika regioner kan ha gjort att resultatet inte speglar en viss arbetskultur på en 

arbetsplats vilket författarna anser vara en fördel. Eftersom författarna arbetar i samma 

region som studien är utförd är de bekanta med några av informanterna. Detta kan påverka 

studien genom att författaren och informanten redan har en gemensam och färgad syn av 

fenomenet. Detta upplevdes dock inte som något problem under intervjun eller vid 

analysering av intervjun. Enligt Polit och Beck (2014) var det viktigt att ha i åtanke att 

forskaren har en auktoritär relation till personen som intervjuas. De kunde uppleva 

svårigheter att säga allt de vill berätta samt kan upplevt det som tvingande att delta. Det 

kunde också ha inneburit ökad trygghet och tilltro (Polit & Beck, 2014). 

 



                      BILAGA I 

18 

 

Datainsamling 

 

Eftersom studien pågick under semestertider dröjde svaren från en verksamhetschef och ett 

påminnelsemail skickades ut. Två av tre entreprenörer godkände tidigt att medverka i 

studien och den tredje hörde av sig med ett godkännande när intervjuerna redan var 

genomförda. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ska mängden informanter vara 

tillräckligt många så att författarna får reda på det de vill veta. För många informanter gör 

det svårt att göra ingående tolkningar av intervjuerna och för få informanter gör resultatet 

svårt att generalisera. Författarna upplevde att det efter åtta intervjuer inhämtats lagom 

mycket information för att få ett generaliserbart resultat.  

Författarna hade olika förkunskap om ämnesområdet med blandad erfarenhet från 

prehospital miljö. För att vidga kunskapen genomfördes inför skapandet av intervjuguiden 

och intervjuerna en sökning genom relevant litteratur och tidigare forskning vilket enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) ökar möjligheten att kunna ställa relevanta frågor.  

En pilotintervju genomfördes för att tillgodose att intervjuguiden höll tillräckligt hög 

kvalitet och därmed giltighet, vilket var rekommenderat enligt Kvale och Brinkmann 

(2014). Detta ansågs viktigt för att pröva om svaret på skrivna frågor svarade på valt syfte 

samt för att ge övning i intervjuteknik. Pilotintervjun gav god tid för att svara på frågorna 

och att efteråt återkoppla och reflektera. Pilotintervjun inkluderades i studien eftersom det 

svarade på syftet. Intervjuguiden som skickades ut till informanterna i förväg upplevdes 

vara till stor hjälp inför det personliga mötet och intervjutillfället eftersom de då kunde 

förbereda sig inför intervjun. Intervjuguiden bestod av öppna frågor vilket gjorde att 

informanterna kunde prata fritt om det valda temat (Graneheim & Lundman, 2004). Att 

båda författarna var deltagande vid alla intervjuer ledde till att genomförandet blev så likt 

som möjligt vilket ökar studiens pålitlighet (Kvale & Brinkmann, 2014). I den aktuella 

studien deltog författarna i båda rollerna, vilket innebär att de intervjuade hälften av 

deltagarna var medan den andra författaren satt med och observerade och förde 

anteckningar kring intervjun. 

Intervjuerna genomfördes på, av informanten, vald plats och tid vilket ingav en trygghet 

och ett lugn hos denne. Författarna genomförde intervjuerna tillsammans för att ytterligare 

stärka giltigheten i studien (Kvale & Brinkmann, 2009; Polit & Beck, 2014). Några av 

informanterna önskade genomföra intervjuerna under arbetstid. Informanterna hade redan 

innan intervjun fått information om studien samt studiens syfte vilket är enligt riktlinjerna 

från Vetenskapsrådet (2002). Intervjun började med vad Kvale och Brinkmann (2014) 

kallas för orientering vilket innebär att författarna åter igen informerar om syftet med 

intervjun och låta informanten få svar på eventuella frågor. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av en inspelningsapplikation på telefonen, vilket skedde komplikationsfritt. Detta gav 

intervjuaren möjlighet att koncentrera sig på kvalitén på intervjun och informantens tonfall 

och pauser registreras och går att lyssna på igen, däremot är det av stor vikt att 

inspelningen lyckas och har god inspelningskvalitet. Under intervjuerna hade författarna en 

intension att hålla sig så neutrala som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009; Polit & Beck, 

2014). 

Dataanalys 

 

Kort efter varje intervju avlyssnades den inspelade intervjun och skrevs ner ordagrant 

vilket är i enlighet med Kvale och Brinkmanns (2014) rekommendationer. En nackdel med 

transkriberingar är att det är mycket tidskrävande (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Författarna lyssnade igenom och transkriberade hälften av de inspelade intervjuerna var. 

Båda författarna var dock delaktiga i att läsa igenom alla intervjutexter var för sig för att 

sedan kunna diskutera med varandra och analysera inhämtade data på ett mer tillförlitligt 

sätt. Meningsbärande enheter plockades ur de transkriberande intervjuerna och 

kondenserades ner till mindre enheter och kodades sedan.  Dessa sammanfördes sedan till 

subkategorier och kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna har gemensamt 

sammanställt, diskuterat och reflekterad över kondensering, kodning, subkategorier och 

kategorier.  

Informanterna har enligt de etiska riktlinjerna från Vetenskapsrådet (2002) avidentifierats 

och alla inspelningar samt intervjuer förvarades på lösenordskyddade telefoner och datorer 

i författarnas hushåll, oåtkomligt för andra, för att skydda informantens integritet. Den 

insamlade informationen användes enbart till denna studie (Vetenskapsrådet, 2002). 

Svaren från informanterna kunde ha blivit mer utförligt beskrivna om författarna hade haft 

mindre förkunskap om ämnet. Situationer uppkom där beskrivningarna blev ytliga 

eftersom båda parterna i intervjun ansågs förstå vad det talades om. Detta kan ha påverkat 

studiens trovärdighet. Hade författarna istället haft mindre förförståelse hade kanske viktig 

information gått förlorad i intervjun. Författarnas var noga med att bortse från sin egen 

förförståelse under studiens gång. Att låta informanterna gå igenom de transkriberade 

intervjuerna för att korrigera eventuella missförstånd kan öka studiens trovärdighet, detta 

är dock väldigt tidskrävande och fanns inte inom studiens tidsram (Kvale & Brinkmann, 

2014). Överförbarhet innebär att studiens resultat ska kunna överföras till annan 

undersökningsgrupp. Förutsättningar för detta skapades av en noga beskriven metod och 

tillvägagångssätt. Att resultatet presenterades tillsammans med citat från intervjuerna 

ökade överförbarheten och tillförlitligheten (Kvale & Brinkmann, 2009; Polit & Beck, 

2014). 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i studien visade att det fanns flertal faktorer i ambulanssjuksköterskans 

arbetsmiljö som upplevdes påverka omvårdnaden av patienten både positivt och negativt. 

Intervjuerna resulterade i fyra kategorier där informanterna beskrev olika faktorer i 

arbetsmiljön och dess påverkan. Författarna anser att resultatet till stor del speglar tidigare 

forskning i ämnet som beskrivits i bakgrunden och att det finns underlag för förbättringar 

av arbetsmiljön i den prehospitala sjukvården. 

Kommunikation 

 

En stor gemensam nämnare som informanterna i studien diskuterade var vikten av god 

kommunikation och att kommunikation är en viktig arbetsmiljöfaktor som påverkar 

omvårdnaden av patienten. Det beskrivs i kompetensbeskrivningen för 

specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård att omvårdnaden ska organiseras för att 

främja patientens välbefinnande och minska lidandet (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Främst handlade god 

kommunikation om att kommunicera med sin kollega.  

Det kunde handla om att samarbeta med sin kollega genom att under arbetspasset diskutera 

behandlingsalternativ och metod för förflyttning av patienten till ambulansfordonet. Det 

kollegiala samarbetet och kommunikationen med sin kollega upplevdes av informanterna 

leda till en tryggare arbetsmiljö.  
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Det resulterade i ett bättre omhändertagande av patienten med hänsyn till dennes 

välbefinnande och upplevelse av lidande, vilket är i enlighet med vad Eriksson (1994) och 

kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård förespråkar 

(Eriksson, 1994; Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009). Kommunikation med kollegan handlade också om att det var 

viktigt att förmedla känslor om ens välmående och privatliv eller om traumatiska 

patientfall som de upplevt. Att kommunicera med sin kollega kunde även innebära att be 

om hjälp och avlastning vid mental påverkan på grund av hög arbetsbelastning. 

Informanterna var eniga om att det i slutändan handlade om att god kommunikation gav 

god och säker omvårdnad och att vägen dit inte alltid var rak utan det kunde behövas hjälp 

och stöttning på vägen. 

Kommunikation med patienten är också en betydande faktor som skiljer sig från 

kommunikationen i en intrahospital miljö. Det spelar en stor roll för omvårdnaden 

(Edvardsson, 2005; Nyström & Herlitz, 2009) då det är av stor vikt att patienten får känna 

sig delaktig och uppmärksammad för att minska dennes lidande (Eriksson, 1994). Det 

första mötet med patienten upplevdes av ambulanssjuksköterskorna vara otroligt viktigt då 

det kunde vara problematiskt att korrigera ett misslyckat första intryck.  

För att omvårdnaden i den prehospitala sjukvården skulle påverkas till det bättre upplevde 

ambulanssjuksköterskorna att det behövdes god kommunikation och samarbete med andra 

instanser som larmcentral, vårdguide, polis och även verksamhetscheferna på de olika 

ambulansstationerna. Detta är i enlighet med vad som ingår i ambulanssjuksköterskans 

kompetensbeskrivning där samarbete och kommunikation med andra myndigheter ska ske 

för att bidra till en god och säker vård och omvårdnad för patienten (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2009). 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde att de saknade en röd tråd i sitt arbete och att de olika 

instanserna arbetade utifrån olika förutsättningar och mål vilket i slutändan försämrade 

arbetsmiljön och patientens omvårdnad blev lidande. Önskemålet för en bättre röd tråd i 

ambulanssjukvården var ett ökat samarbete, tydligare mål att följa, mer utbildning och 

övning samt att få möjlighet att vara med och påverka faktorer i arbetsmiljön på 

arbetsplatsen. Det är viktigt att arbetsgivare och arbetstagare har en god dialog och 

samverkan på arbetsplatsen för att ständigt kunna förbättra arbetsmiljön (SFS 1977:1160). 

Erfarenhet och utbildning 

 

Enligt kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård ingår 

det i yrkesrollen att hålla sig uppdaterad inom kunskapsområdet (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Majoriteten av 

informanterna upplevde att arbetet som ambulanssjuksköterska var ett erfarenhetsyrke och 

att de som nya i sin yrkesroll kunde uppleva osäkerhet men att upplevelsen av trygghet 

ökar med erfarenhet. Detta är ett resultat som står i likhet med resultatet som återfinns i 

Wiitavaara et al. (2007) studie där det beskrivs att all kunskap inte kan erhållas genom att 

enbart läsa i litteraturen utan en del kunskap kommer ju längre erfarenhet av yrket 

personalen får. En längre tids erfarenhet i prehospital sjukvård upplevdes av informanterna 

resultera i en känsla av trygghet i sin kompetens och i arbetsmiljön som i slutändan 

genererade i god omvårdnad till patienterna då fokus på deras behov och lidande blev 

tydligare. Resultatet i denna studie visar att med ökad kompetens, att känna till och kunna 

hantera sin utrustning i ambulansfordonet samt möjlighet till vidareutbildning gav ökad 

trygghet och minskad känsla av stress i yrket som ambulanssjuksköterska.  
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Detta underlättade möjligheten att utföra omvårdnad på ett så lättarbetat och säkert sätt 

som möjligt då ambulanssjuksköterskan upplevde sig tryggare i situationen. Detta är i 

enlighet med resultatet beskrivet av Gunnarsson och Warrén Stomberg (2009) vilket också 

kan jämföras med tidigare forskning där det visats att ovanliga larm och nya situationer gör 

att ambulanssjuksköterskan ifrågasätter sin egen kompetens (Svensson & Fridlund, 2008). 

Trots att många av informanterna uppgav att vidareutbildning gav ökad trygghet i yrket var 

det flera som saknade möjlighet till detta på sin arbetsplats. 

En del av informanterna uttryckte missnöje över obefintligt samarbete med arbetsgivaren 

och önskade större inflytande över arbetsmiljön på sin arbetsplats i enlighet med vad som 

uppmuntras i arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). Att arbeta på en arbetsplats där känslan 

av inflytande saknas samt brist i uppskattning för det utförda arbetet innebar mindre 

engagemang i arbetet, emotionell utmattning och kunde leda till att enbart de 

nödvändigaste arbetsuppgifterna blev utförda (Sterud et al., 2011). 

En del av informanterna uttryckte ett önskemål om ett kliniskt träningscentrum som all 

personal inom ambulanssjukvården fick ta del av. Där skulle det hållas organiserade 

övningar för att färdighetsträna personalen samt möjlighet att bjuda in andra myndigheter 

till övningar. Detta skulle innebära ett ökat samarbete men också ökad förståelse för 

varandras arbetsuppgifter och skapa en röd tråd i arbetet i den prehospitala sjukvården för 

att på så sätt få fokus på att ge patienten så bra omvårdnad som möjligt. Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet är ett levande dokument som ständigt skall utvecklas och förbättras, 

vilket skapar en god arbetsplats med bra förutsättningar och villkor för arbetstagaren (SFS 

1977:1160). 

Ambulansfordonet 

 

Flera av informanterna upplevde att den prehospital sjukvård inte alltid bedrivs på de mest 

lämpligaste ställena och att de ambulansfordon som fanns inte alltid var optimalt 

utformade. Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för en säker inredning av 

vårdutrymmet i ambulansfordonet. Det är dock viktigt att rapportera in brister i den fysiska 

arbetsmiljön i fordonet för att optimera utförandet av en god och säker vård (SOSFS 

2005:13). Ambulanssjuksköterskan ställs ofta inför en arbetsmiljö som innebär mörka och 

trånga utrymmen, exponering av cigarettrök och djur men också skiftande klimat då arbetet 

stundtals innebär mycket utomhusarbete. Arbetsmiljön inom prehospital sjukvård och dess 

förutsättningar skiljer sig därför stort från intrahospital sjukvård där klimatet är 

rumstempererat, upplyst, torrt och mer ergonomiskt. Det ingår också i 

ambulanssjuksköterskans arbetsuppgifter att identifiera riskfyllda miljöer och skapa säkra 

vårdarutrymmen (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009). Hos de olika entreprenörerna finns det olika modeller på 

ambulanser och därmed finns skillnader i komfort och säkerhet. En del av informanternas 

upplevelse av de större bilarna var att de ansågs rymliga och bidrog till större rörlighet 

under vårdandet av patienten. De större ambulanserna bidrog också till att fler personal 

fick plats för att vårda patienten och därmed öka samarbetet. Nackdelen med de stora 

ambulansfordonen var att det upplevdes vara svårt att nå överallt i vårdarutrymmet. 

Informanterna uppgav att de ansåg sig behöva ta av sig säkerhetsbältet under transport för 

att lättare kunna ge en bättre omvårdnad till patienten, vilket enligt tidigare 

forskningsrapport utgör en stor fysisk arbetsmiljörisk (Petzäll, 2008).  

Den mindre bilmodellen upplevdes trängre men lättare att nå sin utrustning i utan att 

behöva ta bort säkerhetsbältet. Både de mindre och de större ambulansfordonen bidrog till 

en bullrig ljudnivå, särskilt i kombination med högljudda sirener.  
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Dessa störande ljudmoment försvårade kommunikationen med patienten men också med 

den kollega som framförde fordonet. Informanterna uppgav att det kunde upplevas 

stressande och kunde orsaka mental trötthet. I designen av ambulansfordon har det i 

tidigare forskning visat sig finnas brister som kunde leda till fysiska påfrestningar på 

kroppen, då framförallt kroppsliga smärtor (Sterud et al., 2008; Hansen et al., 2012). 

Informanterna upplevde utrustningen i ambulansfordonet som tunga och många till antalet. 

Det fanns fler väskor med utrustning som kunde behövas ta med till patienten tillsammans 

med båren. Eftersom det relativt ofta förekommer tunga lyft i arbetet som 

ambulanssjuksköterska är det viktigt att veta hur utrustningen i bilen fungerar och att ta 

hjälp av denna för att underlätta förflyttning och kunna ge en god omvårdnad av patienten, 

vilket ingår i kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård 

(Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Det 

är också viktigt att arbeta ergonomiskt för att minska risken för skador på sin egen kropp. 

Larm nattetid ansågs vara den mest kritiska tiden för att bära tungt, då det kunde ske fler 

misstag och skador nattetid eftersom kroppen och sinnet inte var helt vaket då. En kvinnlig 

informant berättade att hon upplevde att utrustningen dessutom inte kändes anpassad för de 

män och kvinnor som hade en mindre kroppsbyggnad och mindre händer då utrustningen 

ofta var stor och tung. En tidigare studie har belyst problemet med utrustning i en 

ambulans i ambulanssjukvården som är mer anpassad för männens dimensioner 

(Barnekow-Bergkvist et al., 2004). Författarna till den aktuella studien anser att det är 

angeläget att bedriva mer forskning om utrustning anpassad för både män och kvinnor då 

antalet kvinnor i prehospital sjukvård i Sverige uppmäts till nästan varannan anställd enligt 

studien av Aasa och Wiitavaara (2016). 

Den medicinsktekniska utrustningen tillsammans med övrig utrustning upplevdes se 

likadan ut sedan många år tillbaka och de nya förändringarna upplevdes inte alltid vara till 

det bättre. Flera av informanterna berättade om upplevelsen av den nya defibrillatorn de 

fått till sin ambulans som hade fler funktioner än den äldre varianten men som visade sig 

vara mycket tyngre och mer omständligt att bära med sig tillsammans med övrig 

utrustning. Detta resulterade i att defibrillatorn inte alltid togs med till patienten. En del av 

informanterna uttryckte frustration över den medicintekniska utrustningen och bristerna 

och störningarna i bland annat EKG-överföringen till hjärtintensiven på sjukhuset. Att inte 

ta med utrustning på grund av att den är för tung och att inte kunna få återkoppling från 

läkare på sjukhuset vid överföring av EKG för att tekniken i fordonet är bristfällig kan 

omedelbart leda till försämrad omvårdnad för patienterna. Informanterna upplevde detta 

stressande och frustrerande då de kände sig maktlösa när den egna kompetensen inte var 

tillräcklig vilket stämmer med bilden som ges i Svensson och Fridlunds studie från 2008 

som beskriver att ambulanssjuksköterskor ibland är oroliga över att inte inneha tillräcklig 

kompetens för att ge patienten bästa tänkbara omvårdnad (Svensson & Fridlund, 2008). 

Säkerhetstänk och hälsa 

 

Resultatet visade att det fanns faktorer i arbetsmiljön som påverkade 

ambulanssjuksköterskans egen säkerhet och hälsa och som i slutändan även påverkade 

omvårdnaden av patienten.  
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För att kunna utföra god och säker omvårdnad framkom det av informanterna att det var 

viktigt att tänka på sig själv och känna sig trygg i miljön vilket även är en del av 

ambulanssjuksköterskans arbete när det gäller att identifiera riskfyllda miljöer och skapa 

säkra vårdrum (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009). Att arbeta och stå oskyddad i trafikerad miljö upplevdes vara 

skrämmande och det var viktigt att veta hur ambulansfordonet skulle placeras på ett säkert 

sätt. Det upplevdes även vara av stor vikt att klä sig rätt, till exempel med reflexer och 

skyddshjälm, och att placera sig rätt i den trafikerade miljön. Fler av informanterna 

diskuterade vikten av att alltid tänka på sin egen och kollegans säkerhet i arbetet som 

ambulanssjuksköterska. En lösning på situationer då personalen befann sig i oskyddad 

miljö var att få in patienten i ambulansfordonet och sedan åka till en lugnare miljö och 

fortsätta omvårdnaden där, vilket informanterna ansåg resultera i en säkrare vård. Att 

bedriva sjukvård på platser som inte är gjorda för att bedriva sjukvård i kan enligt flera av 

informanterna påverka omvårdnaden av patienten negativt. En av informanterna som 

uttryckte oro över att bedriva sjukvård vid trafikolyckor ansåg sig inte kunna fokusera 

tillräckligt mycket på patienten utan upplevde att miljön runtomkring var stundtals farlig 

och krävde mer fokusering än på själva omvårdnaden av den sjuka och/eller skadade 

patienten. En annan informant upplevde att omvårdnaden av patienten blev sämre då det 

skulle bedrivas sjukvård vid större folksamlingar där t ex. patientens vänner eller anhöriga 

kom med synpunkter och ställde upprepade frågor. Detta upplevdes ta bort fokus på 

patientens omvårdnad och istället leda till ökad fokusering på att hantera människorna runt 

omkring patienten. 

Tidigare studier har påvisat att arbetsmiljön inom prehospital sjukvård har flertalet brister 

(Hansen et al., 2012; Sterud et al., 2008) och kan innebära vissa hälsorisker för 

ambulanspersonalen (Hansen et al., 2012; Skogstad et al., 2013). Informanterna i den 

aktuella studien upplevde det som riskfyllt att arbeta utan säkerhetsbälte vilket också kan 

bekräftas i en svensk forskningsrapport där informanterna ansåg att en av de största 

riskerna i arbetet i en ambulans är att vårda patienten utan att själv ha säkerhetsbälte på sig 

(Petzäll, 2008). Informanterna i båda studierna ansåg dock att det var nödvändigt att arbeta 

utan säkerhetsbälte emellanåt för att kunna utföra sitt arbete med patienten på ett mer 

ändamålsenligt sätt.  

 

Att må bra i sig själv är en viktig faktor för att kunna utföra ett bra jobb på sin arbetsplats. 

En del informanter i den aktuella studien ansåg att det är större krav på nyanställda inom 

prehospital sjukvård idag än för 30 år sedan och den yngre generationen ansågs vara mer 

drabbad av utbrändhet och sjukskrivning. I en svensk studie där ambulanspersonal 

intervjuades konstaterades det att personalen ansåg sig själva som mest sårbara när de var 

nya i sitt yrke i prehospital sjukvård (Wiitavaara et al., 2007). Fler av informanterna 

uppgav att det i arbetet som ambulanssjuksköterska fanns risk för att bli mentalt utmattad. 

Att vid arbetspassen träffa patienter som var psykiskt krävande kunde påverka humöret och 

tålamodet. Informanterna uppgav att de alltid gav sitt yttersta i arbetet vad gäller 

bemötandet, men ibland upplevde de frustration över att inte bli sedda som människor de 

med. Det finns en gräns för vad en människa klarar av att ta emot vad gäller bemötanden 

och traumatiska händelser vilket beskrivits av Jonsson et al. (2003). I lägen då det känns 

mentalt jobbigt är det viktigt att ha en kollega att samtala med och be om hjälp. En 

sviktande psykosocial hälsa kan sätta spår på självförtroendet vilket kan leda till att det blir 

svårare att fatta korrekta beslut (Aasa, Brulin et al., 2005). 
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Slutsats 

 

Studiens resultat visade att ambulanssjuksköterskorna upplevde ett flertal faktorer som 

påverkade omvårdnaden av patienten i prehospital miljö. Författarna till studien ser ett ökat 

behov av utbildning i kommunikation för personal i ambulanssjukvården men också med 

övriga myndigheter. Detta då tidigare forskning och delar av resultatet i den aktuella 

studien visat att tydlig kommunikation med kollega, patient, anhöriga och andra 

medverkande i insatsen upplevdes vara av stor vikt för att ge patienten adekvat omvårdnad. 

God kommunikation kunde även bidra till upplevelse av en tryggare arbetsmiljö i utsatta 

situationer men också som avlastning efter traumatiska uppdrag. För att underlätta det 

fysiskt tunga arbetet i ambulanssjukvården och även bidra till en tryggare arbetsmiljö för 

de anställda fanns det utrustning och hjälpmedel att tillgå. Författarna till studien ser dock 

ett behov av att utveckla den befintliga utrustningen och utformningen på 

ambulansfordonet då det i tidigare forskning visat sig att befintlig utrustning är mer 

anpassad för män än kvinnor trots att nästan varannan anställd i ambulanssjukvården är 

kvinna. Ett flertal av de ambulanssjuksköterskorna i den aktuella studien upplevde även de 

brister i utformningen av den befintliga utrustningen. För att ytterligare bidra till en 

tryggare personal i ambulanssjukvården och därmed tryggare och säkrare omvårdnad av 

patienten ser författarna till den aktuella studien ett behov av ökad möjlighet för 

kompetensutveckling och vidareutbildning. Detta då tidigare forskning och delar av 

resultatet av aktuell studie har visat att personal inom ambulanssjukvården upplevde 

möjligheten till kompetensutveckling som bristfällig. 

 

Klinisk tillämpbarhet 
 

Den aktuella studien kan bidra till att utveckla arbetsmiljön i den prehospitala sjukvården 

då studiens resultat belyser flertalet arbetsmiljöfaktorer som ambulanssjuksköterskan 

upplever påverkar omvårdnaden av patienten i prehospital miljö. Resultatet av studien kan 

redovisas och presenteras för entreprenörerna inom den prehospitala sjukvården för att 

påtala behovet och önskemålet om fler övningstillfällen och samverkansövningar med 

andra organisationer samt att övningar på större händelser skulle öka känslan av trygghet 

hos många ambulanssjuksköterskor. Önskemålet om utveckling av utrustning som är 

anpassad för kvinnor och som är lättare att ta med sig till patienterna bör också belysas för 

att motivera till ytterligare forskning inom detta. 
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BILAGA 2 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: 

 

• Kön? 

• Ålder? 

• Hur många år har du jobbat i ambulanssjukvården?  

 

Frågor: 

 

• Beskriv en omvårdnadssituation i den prehospitala miljön då du upplevde dig nöjd 

med ditt omhändertagande 

 

• Beskriv vilka arbetsmiljörelaterade faktorer som påverkade dig i den situationen 

- Positivt 

- Negativt 

 

• Beskriv en omvårdnadssituation i den prehospitala miljön då du inte upplevde dig 

nöjd med ditt omhändertagande 

 

• Beskriv vilka arbetsmiljörelaterade faktorer som påverkade dig i den situationen 

- Positivt 

- Negativt 

 

• Beskriv generellt vilka arbetsmiljörelaterade faktorer som du upplever har påverkat 

dig vid omvårdnaden av en patient 

- Fysiska? 

- Sociala? 

- Andra faktorer? 

 

Öppna följdfrågor att använda:  

 

Kan du utveckla?  

Hur tänkte du då?  

Hur menar du? 

Kan du ge ett exempel?  

Kan du berätta mer?  

Hur kändes det då?  

Hur hade du kunnat göra det annorlunda? 

Hur påverkas du av det? 

Avslutningsfrågor:  

 

Har jag uppfattat dig rätt när du sagt att…  

Är det något du vill tillägga?  
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BILAGA 3 

 

Forskningspersonsinformation 

 

Ambulanspersonalens arbetsmiljö är av stor variation där personalen arbetar gentemot 

okända människor, utomhus och inomhus samt i fordon under rörelse. Arbetsmiljön delas 

upp i fysisk och psykosocial arbetsmiljö och regleras av arbetsmiljölagen. Mycket inom 

den fysiska arbetsmiljö innebär faktorer som kan mätas och många av dessa faktorer har 

gränsvärden som kan visa på skadlig påverkan i arbetsmiljön. Faktorer som tillhör den 

fysiska arbetsmiljön är bland annat buller, ljusförhållanden, värme, kyla och biologiska 

hälsorisker. Fysisk arbetsmiljö kan handla om tunga lyft, ensidigt upprepat arbete, 

obekväma och icke ergonomiska arbetsställningar. Psykosocial arbetsmiljö innebär att, 

utifrån individuella förutsättningar kunna hantera psykiska påfrestningar i form av stress, 

yttre påfrestningar, långvarig hög arbetsbelastning, samt arbetsrelaterad psykisk ohälsa för 

att kroppens återhämtningssystem ska vara i balans. Tidigare forskning har visat att 

arbetsmiljön kan påverka arbetstagaren både positivt och negativt. 

 

Syftet med vår studie är att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelser av 

arbetsmiljörelaterade faktorers påverkan på omvårdnaden i den prehospitala miljön. 

 

Du tillfrågas i egenskap som legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeutbildning inom ambulanssjukvård och har fått medgivande att 

medverka i studien av verksamhetschef. Kriterier för att medverka i studien är att du ska ha 

arbetat inom ambulanssjukvården i minst 2 år, kan delta i intervjuer under juni-augusti 

månad år 2017 och inte vara sjukskriven eller föräldraledig.  

Studien går till så att du kommer att intervjuas under ett tillfälle, med båda författarna 

närvarande, med stöd av en semistrukturerad intervjuguide (bifogad i utskick). Frågor som 

du kommer att få besvara är om din upplevelse av arbetsmiljörelaterade faktorers påverkan 

på omvårdnaden i den prehospitala miljön. Intervjun beräknas pågå i cirka 20–40 minuter 

med båda författarna närvarande och sker på överenskommen plats och tid, förslagsvis före 

eller efter arbetspasset. Ingen ersättning kommer att utgå.  

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun eller 

deltagandet utan att behöva ange orsak till detta. Vi kommer att spela in intervjun på band 

och sedan transkribera den. Under transkriberingen kommer du som informant att 

avidentifieras. Efter det att transkriberingen och analys är utförd och arbetet är godkänt, 

kommer inspelningarna och transkriberingarna att förstöras. Alla uppgifter är 

konfidentiella och kommer enbart vara tillgängliga för oss som författare samt 

handledaren. Skulle du i efterhand uppleva något obehag relaterat till intervjufrågorna är 

du välkommen att kontakta oss för efterföljande stödjande samtal så att vi kan förmedla 

kontakt med organisationens egen samtalsstöd om det önskas. 

Arbetet med studien kommer att pågå under perioden 2017-04-02 – 2017-11-11. Vi önskar 

helst utföra intervjuerna under vecka 24–30, men vi är flexibla om tidpunkten inte passar 

dig. 

 

Återkom till oss via email eller telefon om du önskar att delta i intervjun. Vi önskar även 

veta ditt kön, ålder, utbildning och hur länge du har arbetat inom ambulanssjukvården då vi 

strävar efter ett brett urval. Om du har några andra frågor rörande studien är du välkommen 

att kontakta oss eller vår handledare.   
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E-postadress:  

Telefonnummer: 
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E-postadress: 

Telefonnummer: 
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BILAGA 4 

 
SAMTYCKESFORMULÄR 

 

Jag har tagit del av informationen ovan och samtycker till att delta i studien kring 

ambulanspersonalens upplevelse av arbetsmiljörelaterade faktorers påverkan på 

omvårdnaden.  

 

Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är frivilligt och att jag när som helst, och 

utan att uppge anledning, kan avbryta mitt deltagande och mitt material kommer då raderas 

och inte redovisas i studien. 

 

Jag är medveten om att ingen obehörig kommer kunna ta del av materialet. Jag samtycker 

även till att mina personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:204). 

 

 

 

_____________________________ 

Ort och Datum                                                        

 

_____________________________ 

Underskrift forskningsperson 

 

_____________________________ 

Namnförtydligande 
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