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Abstrakt 
Det finns studier som undersöker hur långa arbetspass påverkar patientsäkerheten 

och personalhälsan, inga av dessa genomförda i ambulanssjukvård där möjlighet 

till återhämtning finns mellan ambulansuppdragen. Syftet med studien var att 

undersöka förekomsten av trötthet under arbetspassen hos sjuksköterskor som 

arbetar inom ambulanssjukvård. En webbaserad enkät som sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvården frivilligt fick svara på skickades ut till 13 ambulansstationer i 

två olika landsting. Enkäten var utformad av författarna. Datan har analyserats 

med deskriptiv statistik och kvalitativ innehållsanalys. Totalt svarade 53 

sjuksköterskor, motsvarande 12 % av de utskickade enkäterna. Resultatet visade 

att det finns individer som upplevt trötthet och att tröttheten påverkat medicinska 

bedömningar och behandlingar (15,0 %), omvårdnad (24,5 %), bemötande (35,8 

%) och patientsäkerhet (16,9 %). Dessa personer fanns i samtliga modeller av 

skiftgång. En låg svarfrekvens innebar att ingen sambandsanalys kunde göras 

mellan de olika typerna av skiftgång och förekomst av trötthet. Studien visar att 

det förekommer trötthet under arbetspassen hos sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvården. Denna trötthet upplevdes av vissa sjuksköterskor påverka 

bemötandet, omvårdnaden och patientsäkerheten. Mer studier inom detta område 

behövs för att undersöka hur omfattande problemet med trötthet under arbete 

inom ambulanssjukvård är.  

Nyckelord: Trötthet, Skiftgång, Patientsäkerhet, Omvårdnad, Prehospital. 
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Abstract 
There are studies that examine how long working hours affect patient safety and 

staff health, however, none of these were made in a prehospital enviroment, where 

there are opportunities for recovery between the missions of the ambulance. The 

aim of the study was to investigate the prevalence of sleepiness during the work 

shifts of nurses working within the ambulance service. A web-based questionnaire 

which ambulance care nurses voluntarily participated in. The questionnaire was 

sent to 13 ambulance station in two different county councils. The questionnaire 

had been designed by the authors. The result was presented with descriptive 

statistics and content analysis. In total 53 nurses responded, 12% of questionnaires 

handed out. The results show that there are individuals who experiences 

sleepiness which affected medical assessments and treatments (15.0%), nursing 

(24.5%), treatment (35.8%) and patient (16.9%). These people worked different 

models of shifts. A low response rate meant that no correlated analysis could be 

made between incidence of tiredness and the different work schedules. Our study 

shows that sleepiness during work shifts of nurses in ambulance care exist. This 

sleepiness experienced by some respondents to affect the reception, care and 

patient safety. Further studies in this area are needed to investigate how extensive 

the problem of sleepiness during the work shift in prehospital care is.  

Keyword: Fatigue, Work schedule, Patient safety, Nursing, Prehospital. 
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Bakgrund 
Att arbeta inom ambulanssjukvården innebär arbete på obekväm arbetstid då 

ambulanssjukvård bedrivs under dygnets alla timmar. Olika typer av skiftgång används för att 

täcka upp detta behov. Skiftgången varierar från arbetsplats till arbetsplats, olika typer av 

skiftgång kan vara dygnspass, dag- och nattpass, jourtidstjänstgöring med flera. Ett mycket 

uppmärksammat rättegångsfall, gällande ansvarsfrågan, där föraren i en ambulans somnat 

bakom ratten i slutet av ett långt arbetspass och då kört av vägen och in i en bergvägg (Krey, 

2014, 28 November). Denna rättegång har fått stort utrymme i media och bidragit till 

diskussion hos fackförbund och arbetsgivarna gällande dygnsskiftens påverkan på 

patientsäkerheten och ambulanspersonalens arbetsmiljö. 

 

Det är sedan tidigare känt att skiftarbete och arbete under obekväma arbetstider påverkar 

människors fysiska och psykiska hälsa, sömnen och privatlivet. Studier av hur skiftarbete 

påverkar vårdpersonal har visat att sömnen, den fysiska hälsan, personens psykiska 

välmående och sociala liv påverkas av skiftarbetet (Matheson, O´ Brien & Reid, 2014; 

Poissonnet & Véron, 2000; Sofianopoulos, Williams & Archer, 2010). Forskning på vilken 

typ av skiftarbete som påverkar individen och hens hälsa mest har inte lett till något entydigt 

svar (Poissonnet & Véron, 1999; Costa et al., 2014; Sallinen & Kecklund, 2010). Olika typer 

av skiftgång påverkar olika delar av individens liv, så som hälsan, relationer och sömnen 

(Åkerstedt, Ingre & Kecklund, 2012). Enligt arbetstidslagen (SFS 1982:673, 5-7 §) får den 

ordinarie arbetstiden uppgå till 40 timmar/vecka i genomsnitt under fyra veckor. Jourtid får 

under fyra veckor uppgå till 48 timmar. Övertiden får maximalt uppgå till 200 timmar/ år och 

inte mer än 48 timmar under en fyraveckors period. Undantag för reglerna i arbetstidslagen 

finns för vissa yrkesgrupper, exempelvis inom civilflyget, polisen, säkerhetspolisen och inom 

skydds- och beredskapsarbeten (SFS 1982:673, 2 §). Obligatoriska EU-regler påverkar 

arbetstidslagen, EU direktiv (2003/88/EG) säger att arbetstagaren ska få tillräcklig vila för att 

säkerställa att arbetstagaren, på grund av trötthet och ojämn arbetsrytm, inte skadar sig själv, 

sina kollegor eller andra människor. Inom ambulanssjukvården gäller detta kollegor, patienter 

och medtrafikanter. Inom vården finns främst de långa arbetspassen inom 

ambulanssjukvården och läkarkåren (Poissonnet & Véron, 2000).  

 

Scott, Rogers, Hwang och Zhang (2006) fann i sin studie att hos intensivvårdssjuksköterskor 

nära på fördubblades risken för misstag efter att sjuksköterskorna arbetat 12,5 timmar eller 
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mer i följd, samt att sjuksköterskornas uppmärksamhet försämrades vid långa arbetspass. En 

systematisk litteraturöversikt av Bae och Fabry (2014) visade att arbetsskift över 12 timmar 

eller en arbetstid på över 40 timmar/vecka ledde till negativa effekter på sjuksköterskornas 

arbetsförmåga. Suzuki et al. (2005) fann i sin studie ett samband mellan trötthet hos 

sjuksköterskor och felaktig hantering av medicinteknisk utrustning. Harris, Sims, Parr och 

Davies (2015) fann i sin litteraturöversikt inga bevis för att 12 timmars skift påverkar 

sjuksköterskornas arbetsförmåga eller att det påverkar den vård patienterna får. En annan 

litteraturöversikt gav resultatet att arbetspass över åtta timmar ger en ökad risk för att olyckor 

(Wagstaff & Sigstad Lie, 2011). Costa et al. (2014) visade att sjuksköterskor som arbetade 

längre men färre skift hade bättre återhämtning mellan skiften men var tröttare på arbetet 

jämfört med sjuksköterskor som hade kortare men fler arbetspass. Åkerstedt et al. (2012) 

menar i sin undersökning om olika sorters skiftscheman och dess påverkan på arbetstagaren 

att det finns fördelar med att arbeta längre och färre pass eftersom återhämtningen mellan 

passen då blir bättre, detta gäller dock endast om arbetsbelastningen inte är för hög. Med 

andra ord, konsensus saknas gällande hur skiftarbete påverkar individen och arbetsförmågan. 

 

De flesta av de ovan nämnda studierna utfördes på personer som arbetade på vårdavdelningar. 

Arbete på vårdavdelning innebär en tämligen konstant belastning över arbetspasset. Arbetet 

som sjuksköterska i ambulansen skiljer sig från arbete på vårdavdelning genom att arbetets 

intensitet varierar under arbetspasset. Arbetet inom ambulans kan även vara organiserat på ett 

sådant sätt att ambulanspersonalen under passet har möjlighet att vila eller sova. Studier har 

visat positiva effekter av att sova kortare stunder under nattskift (Cheng, Roach & Petrelli, 

2014; Fallis, McMillan & Edwards, 2011). En annan studie visar att sjuksköterskors upplevde 

sig sömnigare efter att ha sovit mer än en och en halv timme under nattskiftet (Takahashi, 

Arito & Fukuda, 1999). 

 

Trötthet kan definieras som en oförmåga att fortsätta en aktivitet, till exempel fysisk trötthet i 

en muskel (Åkerstedt & Kecklund, 2003). I Svenska akademiens ordbok (Svenska 

Akademien, 2014) förklaras ordet sömnighet som ”behov av att falla i sömn”. Trötthet och 

sömnighet är begrepp som används parallellt i det svenska språket. I vår studie avser vi att 

undersöka upplevd trötthet. Vi syftar då inte på fysisk trötthet utan på det tillstånd som 

beskrivs av Åkerstedt och Kecklund (2003) som bristen på förmåga att upprätthålla vaken 

uppmärksamhet utan hjälp från omgivningen eller situationen. 
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Patientsäkerhet definieras i patientsäkerhetslagen som skydd mot vårdskada (SFS 2010:659, 

kap. 1, 6 §). Vårdskada innebär i denna lag lidande, kroppslig eller fysisk skada eller sjukdom 

samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder vidtagits vid patientens 

kontakt med hälso- och sjukvården (SFS 2010:659, kap 1, 6 §). I ambulansen är det den med 

högst kompetens som är medicinskt ansvarig för patientvården, detta är oftast en legitimerad 

sjuksköterska alternativt en legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning. Enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 

med inriktning mot ambulanssjukvård ska ambulanssjuksköterskan, utöver det som står i 

socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, kunna bedöma patienten 

enligt ABCDE, samt utföra undersökningar, ta beslut om, utföra och utvärdera vårdåtgärder. 

Detta inbegriper även att utifrån lokala behandlingsriktlinjer självständigt besluta om, 

administrera och utvärdera farmakologisk behandling. Arbetet inom ambulans innebär att 

man förutom omhändertagandet av patienten även ska kunna utföra transport av patienten på 

ett trafik- och patientsäkert sätt (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Denna aspekt av patientsäkerheten är unik för 

ambulanssjukvården och är dessutom mycket viktig ur arbetsmiljösynpunkt. Studier 

(Åkerstedt & Kecklund, 2003; Ting, Hwang, Doong & Jeng 2008; Eoh, Chung & Kim, 2005; 

Philip, et al. 2005) har visat att chaufförer med sömnighet/trötthet påverkas negativt av en låg 

nivå av stimuli i samband med bilkörning, detta leder till en ökad reaktionstid samt högre risk 

att föraren gör sämre bedömningar. Ytterligare studier har funnit att trötthet/sömnighet kan 

jämställas med att köra onykter (Zhang, Zhao, Du & Rong, 2014) samt att en förare som är 

påverkad av trötthet/sömnighet vinglar mer över vägbanan (Otmani, Pebayle, Roge & Muzet, 

2005). 

 

Under åren 2003-2008 var antalet trafikolyckor med ambulanser inblandade 110 stycken, de 

flesta av olyckorna skedde i korsningar, dagtid och vid utryckningskörning (Albertsson & 

Bylund, 2009). I en studie av Van den Berg och Landström (2006) uppgav yrkesförare att 

dålig sömnkvalitet innan körningen samt bristfälliga arbetsscheman bidrog till ökad trötthet 

under körningen, dessa faktorer kan förutsättas vara förekommande inom 

ambulanssjukvården. Patientsäkerhet vid prehospital vård är långt ifrån lika studerad som 

patientsäkerhet vid andra vårdformer. Detta gäller även trötthet och skiftgångens påverkan på 

prehospital patientsäkerhet (Bigham et al., 2012; Meisel, Hargarten & Vernick, 2008; 

Sofianopoulos, Williams & Archer, 2010). Atack och Maher (2010) fann att 

ambulanspersonal upplevde att trötthet under arbetspasset bidrog till en ökad risk för 
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trafikolyckor med ambulansen samt en ökad risk för medicinska felbehandlingar. De fann 

även att ambulanspersonalen upplevde att deras trötthet under arbetspasset var av mindre 

betydelse för patientsäkerheten än till exempel för förmågan till klinisk bedömning och 

samarbetet med andra vårdinstanser. Vilke et al. (2007) visade att ambulanspersonal inte 

uppgav trötthet under arbetspasset som en orsak till minskad patientsäkerhet, 

ambulanspersonalen i denna undersökning arbetade dygnsskift. Pattersson et al. (2010) fann 

att ambulanspersonal upplevde sig ha en dålig sömnkvalitet samt att en stor del av deltagarna 

led av mental och fysisk trötthet under arbetspassen. Majoriteten av deltagarna i denna studie 

arbetade åtta timmars pass. 

Rational 

Att arbeta inom ambulanssjukvården innebär arbete med obekväm arbetstid. Olika scheman 

används för att tillgodose behovet av personal under dygnets alla timmar. Trötthet påverkar 

all vårdpersonals förmåga att utföra sitt arbete. Trötthet minskar även förmågan att köra 

trafiksäkert. Patientsäkerhet inom ambulanssjukvård är beroende av sjuksköterskans 

bedömningar och behandlingar. Ytterligare en aspekt som är unik för patientsäkerheten inom 

ambulanssjukvården är att patienten transporteras under vårdtiden. För att uppnå god 

patientsäkerhet krävs därför att ambulansen framförs på ett trafiksäkert sätt. Diskussionen i 

media har till stor del handlat om att ambulanspersonal lider av trötthet under de långa 

arbetspassen, frågan uppstår om sjuksköterskor inom ambulanssjukvården upplever att de 

under arbetspassen är så trötta att det påverkar deras förmåga att utföra sina arbetsuppgifter. 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka förekomsten av trötthet under arbetspassen hos 

sjuksköterskor som arbetar inom ambulanssjukvården och om sjuksköterskorna upplever att 

denna trötthet påverkar deras förmåga att utföra sina arbetsuppgifter? 

Forskningsfrågor 
• Förekommer det att sjuksköterskor som arbetar inom ambulanssjukvården upplever att 

de under sin arbetstid är så trötta att deras förmåga att ge omvårdnad påverkas? 

• Förekommer det att sjuksköterskor som arbetar inom ambulanssjukvården upplever att 

de under sin arbetstid är så trötta att deras förmåga att göra medicinska bedömningar 

påverkas? 

• Förekommer det att sjuksköterskor som arbetar inom ambulanssjukvården upplever att 

de under sina arbetspass är så trötta att patientsäkerheten försämras? 
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Metod 

Design 

För att få svar på vår frågeställning har vi valt att utföra en deskriptiv enkätstudie med 

kvantitativ ansats (Polit & Beck, 2008). Enkäten som använts i studien utformades av 

författarna med stöd av Trost (2012). Enkäten utformades för att undersöka förekomsten av 

upplevd trötthet samt för att undersöka om samband finns mellan upplevd trötthet och typ av 

skiftgång. Frågorna undersökte även demografisk bakgrundsfakta, hur mycket deltagarna 

jobbade, upplevd återhämtning mellan arbetspassen, vad som orsakade trötthet under 

arbetspassen, arbetsbelastningen samt om omvårdanden och patientsäkerheten påverkades. 

Deltagare 

Förfrågan om deltagande i studien har skickats ut till samtliga ambulansstationer tillhörande 

Landstinget Västernorrland och Norrbottens Läns Landsting. Samtliga ambulansstationer 

inkluderades oavsett om deras skiftgång innehöll tjänstgöring i ambulans eller om tjänsten 

innebär rotation mot andra enheter inom vården. Vid de ambulansstationer som deltog i 

studien inkluderades samtliga anställda sjuksköterskor. Då inget svar från enhetscheferna, 

angående stationens deltagande i studien, efterfrågades i informationsbrevet finns ingen 

kännedom om vid vilka av stationerna sjuksköterskorna erbjöds delta i studien. Stationerna 

som erbjöds delta i studien finns både i glesbygd och mellanstora städer.  

Procedur 

För att uppnå studiens syfte har vi genomfört en enkätstudie. Förfrågan om deltagande i 

enkätstudien (bilaga 1) har skickats ut till 13 enhetschefer vid ambulansstationer i 

Västernorrland och Norrbotten. Förfrågan om deltagande i enkäten skickades via mail till 

enhetscheferna vid de inkluderade ambulansstationerna. I det mailet ombads enhetschefen 

distribuera ett bifogat mail med information och länk till enkäten till sjuksköterskorna på 

respektive ambulansstation. I informationsmailet till enhetscheferna framgick att enhetschefen 

godkände att studien genomfördes på sin station genom att distribuera mailet till de anställda 

sjuksköterskorna. Enkäten distribuerades till respondenterna via ett e-mail (bilaga 2) som 

innehöll information om studien samt en länk som leder till enkäten (bilaga 3). 

Sjuksköterskorna som valde att delta i studien godkände sitt deltagande genom att besvara 

och skicka in enkäten. Informationsbrevet till sjuksköterskorna innehöll information om att 

deltagandet i studien var frivilligt samt att svaren var anonyma och behandlades 

konfidentiellt. Enkäten fanns tillgänglig i en och en halv månad och när två veckor av denna 
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tid återstod skickades en påminnelse ut via mail. Enkäten skapades i Google formulär och 

data insamlades elektroniskt. Svaren registrerades direkt i Microsoft Excel där det enda som 

syntes, förutom respondenternas svar på frågorna, var datum och tid då svaret registrerades. 

Den valda proceduren innebar att författarna inte har någon vetskap om vid vilka 

ambulansstationer enhetschefen tackat ja till ambulansstationens deltagande i studien. 

Analys 

Resultaten av enkätundersökningen har sammanställts och statistiskt analyserats i Microsoft 

Excel. Svaren redovisades i tabeller och figurer som deskriptiv statistik. Svaren innefattar 

centralvärde: medelvärde eller median, och spridningsmått: range, standardavvikelse och 

kvartil. Den fråga i enkäten som besvarats med fri text analyserades med manifest 

innehållsanalys med induktiv ansats enligt Elo och Kyngäs (2008). Detta innebar att 

författarna läste igenom fritextsvaren flera gånger samtidigt som noteringar gjordes i texten. 

Dessa noteringar ledde sedan till att meningsbärande textenheter extraherades. Detta arbete 

gjorde författarna var för sig. Författarna valde att inte använda en strukturerad analysmatris 

utan analyserade svaren på fritextfrågan med öppen kodning på så sätts som beskrivits ovan. 

De meningsbärande enheterna kategoriserades sedan utefter innehåll. Denna del av analysen 

utfördes gemensamt av författarna. Denna metod valdes för att beskriva svaren på 

fritextfrågan från så många perspektiv som möjligt (Elo & Kyngäs, 2008). 

Etiska överväganden 
Innan studiens genomförande ansöktes om godkännande av etiska gruppen på Institutionen 

för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. Deltagandet i studien var frivilligt och 

respondenterna förblir anonyma både för författarna och läsarna under hela studien. 

Respondenterna fick i samband med erbjudandet om deltagande information angående 

studiens utformning och att deltagandet var frivilligt, detta i enlighet med Polit och Beck 

(2008, s. 171-172). Om respondenten svarat på enkäten och skickat in denna finns ingen 

möjlighet att i ett senare skede avbryta deltagandet. Detta beror på att författarna inte kan 

identifiera och härleda enskilda enkäter till en viss respondent. Författarna har valt att under 

citat delge läsaren vilket kön, vilken ålder och vilken typ av skiftgång respondenten har. Detta 

för att belysa de olika upplevelserna inom samma typ av skiftgång. Vi har innan detta beslut 

togs övervägt om respondenten går att identifiera med hjälp av dessa bakgrundsfakta men 

kommit fram till att det stora antalet möjliga respondenter (430 stycken) omöjliggör för någon 

att identifiera enskilda respondenter. Författarna har diskuterat för- och nackdelar med att 
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redovisa vilka landsting som erbjudits delta i studien och valde slutligen att delge läsaren 

vilka landsting som deltog i studien. Valet grundar sig på en önskan att tydliggöra 

respondenternas miljö och att visa att respondenterna arbetar inom både städer och glesbygd. 

Författarna anser även här att risken för att en individuell respondent skulle gå att identifiera 

med hjälp av denna information är obefintlig. Insamlad data har endast varit tillgänglig för 

författarna. 

Resultat 

Kvantitativt resultat 

Förfrågan om deltagande i enkätstudien skickades ut till 13 enhetschefer, om samtliga 

enhetschefer vidarebefordrade mailet till sina anställda innebär det att 430 sjuksköterskor 

erhållit mailet. Av dessa var 250 sjuksköterskor anställda inom ambulanssjukvården med eller 

utan vidareutbildning i Västernorrland, av dessa har 28 stycken svarat. I Norrbotten har 180 

sjuksköterskor erhållit mailet, 25 sjuksköterskor valde att delta i studien. Av de 430 anställda 

sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården inom Norrbottens Läns landsting och Landstinget 

Västernorrland som uppfyllde inklusionskriterierna valde 53 personer att besvara enkäten, 

vilket gav en svarsfrekvens på 12,3 %. Dock vet författarna inte vilka ambulansstationer som 

valde att delta i studien och antalet sjuksköterskor som faktiskt fått erbjudandet att delta är 

därför okänt. Av respondenterna är 18 kvinnor (33,9 %) och 35 män (66 %). Medelåldern på 

deltagarna var 41,4 år (+/- 8,1), de hade i snitt arbetat 10,7 år (+/- 5,5 år) inom ambulansyrket. 

94 % av respondenterna arbetade heltid. 39 personer (73,5 %) arbetade dygnsskift, 11 

personer (20,7 %) hade rotationstjänst och tre respondenter (5,6 %) hade kombinationstjänst. 

Dygntjänst innefattar både aktiv tjänst och tjänst med jour, skiftbyte sker en gång per dygn. 

Rotationstjänst innefattar tvåskift, halvdygnspass. Kombinationstjänst innefattar en tjänst till 

exempel på en vårdcentral i samband med ambulanstjänst. Snittarbetstiden i populationen var 

35,6 h/vecka och övertiden var i snitt 129,9 timmar/år +/- 81 timmar, se Tabell 1.  

 

75, 4 % av respondenterna uppger att de inte varit så trötta under ett arbetspass att det 

påverkat deras förmåga att ge god omvårdnad. Av respondenterna i studien har 83,0 % svarat 

att de aldrig varit så trötta under ett arbetspass att det påverkat deras förmåga att göra 

medicinska bedömningar. En respondent har valt att inte svara på denna fråga. 81,1 % av 

studiens respondenter upplever inte att de under ett arbetspass varit så trötta att det påverkat 

patientsäkerheten. En respondent har valt att inte svara på denna fråga. 
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Tabell 1. Demografisk bakgrundsfakta 

1m = man, k = kvinna.  2 n = antal. 3 m = medelvärde, SD = standardavvikelse. 
 

Av de respondenter som arbetade dygn så upplevde sju personer (17,9 %) trötthet varje 

arbetspass, 10 respondenter (25,6 %) upplever det ofta och 22 (56,4 %) ibland. Av de 

respondenter som hade arbetspass som innebar antingen dag eller natt så angav ingen att de 

upplevde trötthet varje arbetspass, två stycken (18,1 %) upplever det ofta och nio (81,8 %) 

respondenter angav att de ibland upplevde trötthet. Av de respondenter som arbetade med 

kombinationstjänst angav samtliga, tre respondenter, att de ibland upplevde trötthet under 

arbetspassen. Samtliga respondenter i studien uppgav att de någon gång under arbetet upplevt 

trötthet. De vanligaste orsakerna till tröttheten uppgavs vara arbetsbelastningen och liten 

tillgång till vila under arbetspasset (Figur 1).  

 Dygntjänstgöring 
n=39 (73,5 %) 

Rotationstjänst 

n=11 (20,7 %) 

Kombinationstjänst 

n=3 (5,6 %) 

Kön    
m/k1 n (%)2 24 (61,5)/15 (38,4) 8 (72,7)/3 (27,2) 3 (100)/0 (0) 
Ålder (år)    
m (SD)3 41,5 (8,6) 38,7 (5,2) 49,6 (4,7) 
min-max 26-62 30-48 46-55 
År som sjuksköterska i 
ambulans 

   

m (SD)3 
min-max 

10,7 (5,6) 
2-30 

11,2 (5,5) 
0-22 

8,6 (5,8) 
2-13 

Tjänstgöringsgrad 
100 % 
75 % 
50 % 

 
38 
1 
0 

 
11 
0 
0 

 
2 
0 
1 

År med denna skiftgång    

m (SD)3 

min-max 
11,3 (8,0) 
1-35 

12,0 (5,6) 
2-22 

6,6 (6,0) 
1-13 

Veckoarbetstid (timmar)    
m (SD)3 
min-max 

36,3 (3,2) 
33-48 

34,7 (1,3) 
33-38 

31,1 (11,7) 
17,6-38,2 

Övertid (timmar/år)    
min 
1:a kvartil 

12 
75 

12 
85 

50 
50 

median 
3:a kvartil 
max 

100 
200 
400 

110 
200 
280 

100 
200 
200 

Jourtid (timmar/månad)    
min 
1:a kvartil 
median 
3:a kvartil 
max 

0 
0 
17,8 
26,7 
80 

14 
28,6 
38 
41 
44 

26 
26 
30 
45 
45 
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Figur 1. Orsaker till trötthet under arbetstid 
 

Respondenterna i studien uppgav att de i genomsnitt sov 4,28 timmar per dygns eller natt-

arbetspass (+- 1,16). De flesta sjuksköterskorna i studien uppgav att de oftast upplevde 

trötthet mellan klockan 00 – 06 (81,1 %). De flesta respondenterna i studien har uppgivit att 

de har mellan 6-10 körningar/arbetspass oavsett typ av skiftgång (Figur 2). 

 

 
Figur 2. Antal körning per arbetspass 
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86,7 % har angett att de upplever sig få tillräcklig återhämtning mellan arbetspassen. En av 

respondenterna har inte svarat på denna fråga. Samtliga respondenter som arbetar 

kombinationstjänst, tre respondenter, har angett att de får tillräcklig återhämtning mellan 

passen. Av de respondenter som arbetar dygn upplevde 10,2 % att de inte fick tillräcklig 

återhämtning mellan arbetspassen. Elva respondenter i studien arbetade rotationstjänst 

dag/natt, av dessa upplevde två respondenter att de inte fick tillräcklig återhämtning mellan 

passen. 

 

 
Figur 3. Antal respondenter som upplever att tröttheten påverkar vården i ambulans 

 

Figur 3 visar hur samtliga respondenter svarat på enkätfrågorna angående hur tröttheten 

påverkat deras förmåga att utföra sina arbetsuppgifter. 82,0 % av de dygnsarbetande 

respondenterna, 81,8 % av de respondenter som arbetade i rotationstjänst samt samtliga 
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respondenter som arbetade kombinationstjänst upplevde inte tröttheten påverkat deras 

förmåga att göra medicinska bedömningar. Svaren på frågan om tröttheten påverkat förmågan 

att fatta medicinska beslut, visade näst intill identiskt resultat mellan de olika modellerna av 

skiftgång. 74,3 % av respondenterna med dygnstjänstgöring, 72,7 % av respondenterna med 

rotationstjänstgöring och samtliga respondenter med kombinationstjänstgöring angav att 

tröttheten inte påverkat deras förmåga att ge god omvårdnad. Bemötandet av patienterna 

påverkades i större grad av trötthet, av deltagarna med dygnstjänstgöring uppgav 38,4 % att 

tröttheten påverkat bemötandet av patienten. Motsvarande siffra för respondenter med 

rotationstjänstgöring var 36,3 %. De som arbetade kombinationstjänstgöring upplevde inte att 

tröttheten påverkat dem i bemötandet av patienter. Vad gäller patientsäkerheten så uppger de 

som arbetade dygnstjänstgöring och rotationstjänstgöring liknande resultat, 82,0 % respektive 

81,8 % att tröttheten inte påverkat patientsäkerheten. En av de totalt tre respondenter med 

kombinationstjänstgöring uppgav att tröttheten påverkade patientsäkerheten. Tabell 2 

beskriver respondenter som ansåg att tröttheten på något sätt påverkat deras arbete, vissa 

respondenter är representerade under flera av frågorna, totalt svarade 23 (43,3 %) personer att 

de upplevt att tröttheten påverkat dem i deras arbete. 

 
Tabell 2. Respondenter som angett att tröttheten påverkat bemötandet, omvårdnaden, patientsäkerhet, medicinska bedömninga   
                och beslut 
 Antal 

respondenter 

som angett att 

trötthet 

påverkat 

förmågan att 

göra medicinska 

bedömningar  

Antal 

respondenter 

som angett att 

trötthet 

påverkat 

förmågan att 

fatta medicinska 

beslut 

Antal 

respondenter 

som angett att 

trötthet 

påverkat 

förmågan att ge 

god omvårdnad 

 

Antal 

respondenter 

som angett att 

trötthet 

påverkat hur 

patienten 

bemöts 

 

Antal 

respondenter som 

angett att trötthet 

påverkat 

patientsäkerheten 

 

 

 

 n=8 (15,0 %4) n=8 (15,0 %4) n=13 (24,5 %4) n=19 (35,8 %4) n=9 (16,9 %4) 

Kön      

m/k1 n (%)2 6 (75)/2 (25) 6 (75)/2 (25) 9 (69,2)/4 (30,2) 14 (73,6)/5 (26,3) 6 (66,6)/3(33,3) 

Ålder (år)      

m (SD)3 42,6 (7,8) 43,5 (7,8) 40,6 (9,0) 39,0 (8,5) 43,7 (6,0) 

min-max 30-54 30-52 26-54 26-54 37-54 

Skiftgång      

Dygn 

Rotationstjänst 

Kombinationstjänst 

6 

2 

0 

 

6 

2 

0 

 

10 

3 

0 

 

15 

4 

0 

 

6 

2 

1 
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Fortsättning Tabell 2. Respondenter som angett att tröttheten påverkat bemötandet, omvårdnaden, patientsäkerhet, medicinska 
bedömningar och beslut 
 Antal 

respondenter 

som angett att 

trötthet 

påverkat 

förmågan att 

göra medicinska 

bedömningar 

Antal 

respondenter 

som angett att 

trötthet 

påverkat 

förmågan att 

fatta medicinska 

beslut 

Antal 

respondenter 

som angett att 

trötthet 

påverkat 

förmågan att ge 

god omvårdnad 

 

Antal 

respondenter 

som angett att 

trötthet 

påverkat hur 

patienten 

bemöts 

 

Antal 

respondenter som 

angett att trötthet 

påverkat 

patientsäkerheten 

 

 

 

Tjänstgörings-

grad 

100 % 

75 % 

50 % 

Veckoarbetstid 

(timmar) 

 

8 

0 

0 

 

 

 

8 

0 

0 

 

 

 

13 

0 

0 

 

 

 

18 

1 

0 

 

 

8 

0 

1 

 

 

m (SD)3 

min-max 

35,4 (1,3) 

34,3-38,2 

35,1 (1,5) 

33-38,2 

36,1 (3,7) 

34-48 

36,2 (3,3) 

33-48 

33,4 (6,1) 

17,6-38,25 

Övertid 

(timmar/år)      

min 

1:a kvartil 

100 

100 

100 

100 

12 

56 

12 

50 

12 

78 

median 

3:a kvartil 

max 

175 

200 

200 

200 

200 

280 

100 

175 

200 

100 

150 

200 

125 

200 

200 

Jourtid 

(timmar/månad) 

min 

1:a kvartil 

median 

3:a kvartil 

max 

0,0 

0,0 

7,6 

15,8 

40,0 

0,0 

3,5 

17,3 

17,3 

40,0 

0,0 

0,0 

17,3 

28,0 

40,0 

0,0 

3,0 

12,0 

19,1 

40,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7,8 

30,0 

Antal körningar 

<5 

5-10 

11-15 

16-20 

>20 

1 

5 

1 

0 

1 

2 

5 

1 

0 

0 

2 

8 

1 

0 

2 

3 

12 

3 

0 

1 

3 

0 

1 

0 

1 

Hur ofta trötthet 

upplevdes 

Varje pass  

Ofta 

Ibland 

2 

4 

2 

2 

4 

2 

2 

4 

7 

6 

6 

7 

2 

3 

4 
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Fortsättning Tabell 2. Respondenter som angett att tröttheten påverkat bemötandet, omvårdnaden, patientsäkerhet, medicinska 
bedömningar och beslut 
 Antal 

respondenter 

som angett att 

trötthet 

påverkat 

förmågan att 

göra medicinska 

bedömningar 

Antal 

respondenter 

som angett att 

trötthet 

påverkat 

förmågan att 

fatta medicinska 

beslut 

Antal 

respondenter 

som angett att 

trötthet 

påverkat 

förmågan att ge 

god omvårdnad 

 

Antal 

respondenter 

som angett att 

trötthet 

påverkat hur 

patienten 

bemöts 

 

Antal 

respondenter som 

angett att trötthet 

påverkat 

patientsäkerheten 

 

 

 

Antal Timmar 

sömn/nattpass 

m (SD)3 

min-max 

 

3,3 (1,1) 

2-5 

 

3,6 (1,2) 

2-5 

 

3,7 (1,1) 

2-6 

 

3,8 (1,2) 

2-7 

 

3,4 (1,2) 

2-6 
1m = man, k = kvinna.    2n = antal. 
3m = medelvärde, SD = standardavvikelse. 4 Procent av det totala deltagarantalet n=53 
 

Kvalitativt resultat 
Respondenterna ombads i enkäten att besvara frågan ” Beskriv kort med egna ord hur du 

upplever att din nuvarande skiftgång påverkar hur trött du är under ett arbetspass och hur du 

upplever att detta påverkar patientsäkerheten? ”. Totalt svarade 41 respondenter på 

fritextfrågan. Av dessa har 18 respondenter svarat ja på någon av frågorna gällande ifall 

tröttheten påverkat omvårdnaden och/eller patientsäkerheten. Innehållsanalysen av svaren på 

denna fråga ledde fram till tre kategorier: återhämtning mellan arbetspassen, arbetsbelastning 

och patientsäkerheten. 

 

Återhämtning mellan arbetspassen 

Återhämtning mellan passen kommenterades av 14 respondenter i svaren på fritextfrågan. 

Kommentarerna visar individuella skillnader i hur återhämtningen mellan passen upplevs trots 

samma typ av skiftgång och hur återhämtningen mellan passen påverkar tröttheten under 

arbetspassen. Svaren från de sjuksköterskor som arbetar dygnsskift antyder att de flesta anser 

att schema med dygnsskift ger bra tid till återhämtning mellan arbetspassen men även motsatt 

åsikt finns. 

 

Långa pass kompenseras med långa återhämtningsperioder mellan passen. Blir 

mer trött under dagtidsperioder. (Man 57 år, arbetar dygnstjänstgöring)  
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          Bör vara minst två dygns vila innan nästa pass för att man ska hinna med att 

återhämta sig. Om man jobbat ett pass där man haft mycket framför allt under 

natten är det svårt att vara tillräckligt utvilad om man påbörjar nästa pass redan 

efter 24 timmar. (Kvinna 37 år, arbetar dygnstjänstgöring) 

 

Arbetsbelastning 

22 respondenter har kommenterat arbetsbelastningen i svaren på fritextfrågan. Svaren visar att 

arbetsbelastningen påverkar tröttheten under arbetspasset samt återhämtningen mellan passen.  

 

Vid hög arbetsbelastning då ingen tid ges till vila under dagen/kvällen känner 

man sig trött under natten. Trötthet ökar risken för att göra 

felbedömningar/misstag. (Man 36 år, arbetar dygnstjänstgöring) 

 

Uttalad trötthet med sömnproblem kan finnas kvar upp till två dygn efter ett 

intensivt dygnspass - så även ett näraliggande lugnt arbetspass efter ett dygnspass 

kan vara kämpigt. (Man 54 år, arbetar dygnstjänstgöring) 

 

Patientsäkerhet och bemötande 

Patientsäkerhet och bemötande kommenterades av 21 respondenter. I de 18 där 

respondenterna i fritext angett att patientsäkerheten påverkas är detta i sex av svaren relaterat 

till bilkörning och trötthet, fem respondenter har kommenterat att tröttheten påverkar 

patientsäkerheten negativt, 13 respondenter angav att tröttheten inte påverkar 

patientsäkerheten. Fem respondenter uppgav att de upplevt trötthet som påverkat deras 

bemötande av patienten.  

 

Upplever främst att det är tröttheten bakom ratten som äventyrar 

patientsäkerheten. (Man 39 år, arbetar dygnstjänstgöring) 

 

Det är såklart väldigt varierande, vissa dygn får man bra med sömn och andra 

dygn jobbar man nästan 24 h i sträck. Rent generellt så oftast får man några 

timmars vila i alla fall, men när man har väldigt jobbkrävande dygn så absolut är 

man trött och det kan påverka ens bemötande och omvårdnad mot patienten. 

Medicinska bedömningar och patientsäkerhet tycker jag behålls ändå, man måste 
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fungera professionellt i ett sådant här yrke trots sömnbrist ibland. (Kvinna 29 år, 

arbetar dygnstjänstgöring) 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att det finns individer som lider av trötthet under arbetspassen och att denna 

trötthet påverkat omvårdnaden och/eller patientsäkerheten. De angivna orsakerna till trötthet 

varierar, det krävs ytterligare forskning kring dessa frågor inom ambulanssjukvården för att 

klargöra vad som orsakar trötthet under arbetspassen och hur detta ska undvikas. Patienter i 

behov av ambulanssjukvård är ofta oroliga för sin hälsa. Togher, O´Cathain, Phung, Turner 

och Siriwardena (2014) fann att ambulanspersonalens bemötande påverkar denna oro. Ett 

lugnt bemötande, att patienter fick adekvat information och att ambulanspersonalen upplevdes 

som vänlig lugnade denna oro. Flera av respondenterna har angett att bemötandet påverkats 

av trötthet men inte de medicinska bedömningarna och/eller besluten, detta kan bero på att när 

de är trött väljer de att fokusera den energi de har på en god medicinsk vård istället för ett gott 

bemötande. Dock så kan svaren även bero på att det känns mer accepterat att svara att 

bemötandet har påverkats än att medicinska aspekter av vården har påverkats. Bemötandet 

kan upplevas som en mindre viktig del av omhändertagandet än det strikt medicinska, det 

trots att det för patienten i situationen är av stor vikt. Ett mindre gott bemötande till följd av 

trötthet kan för patienten innebära ökad oro och i och med detta ett ökat lidande.  

 

Arbetsbelastningen och dålig möjlighet till vila under arbetspasset uppgavs av många 

respondenter som det största problemet. Detta kan kopplas till Riksrevisionens (RiR) 

undersökning av ambulanssjukvården där de fann en ökande belastningen på 

ambulanssjukvården i stort (RiR, 2012). Lundälv (2005) försökte göra en omfattande studie 

gällande ambulansrelaterade skadehändelser, det han fann var att det fanns en bristande 

statistik från verksamheterna runt om i landet gällande denna problematik. Studien granskade 

då istället olyckor som innefattat ambulans och rapporterats av TT Nyhetsbyrå. Resultatet 

visade att mellan år 1991 och 2005 så skedde 66 olyckor som var relaterade till 

ambulansfordon. Denna statistik är inte det totala antalet olyckor utan endast de som TT 

Nyhetsbyrå har rapporterat. Enligt denna studie finns 1200 ambulansregistrerade fordon i 

bruk. Tre av singelolyckorna som presenterades i studien var singelolyckor, utan att närmare 
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beskriva vad som har hänt. Detta kan ha inneburit att olyckan berott på trötthet, men det kan 

även ha berott på flera andra anledningar. Vidare kan det tänkas att flera av de 66 olyckorna 

har berott på försämrad reaktionstid och uppmärksamhet till följd av trötthet men det är endast 

ett antagande, då studien i sig inte styrker detta. Att det endast skett 66 olyckor på nästan 15 

år kan anses vara en låg olycksfrekvens, då utryckningskörning dessutom är mer riskfyllt, dels 

för den högre hastigheten men även då det är svårt, om inte omöjligt att förutspå trafiken då 

övriga trafikanter reagerar på olika sätt när det ser ett utryckningsfordon. Om man dessutom 

räknar 66 olyckor på det totala antalet mil ambulanserna har åkt under 15 år, så resulterar det i 

högt milantal per olycka. Då belastningen på ambulanserna dessutom har ökat avsevärt de 

senaste åren (RiR, 2012), innebär det att det skulle behövas en ny sammanställning av olyckor 

och jämföra dessa mot riskfaktorer för olyckor hos besättningen och antalet ambulanser och 

sträckan ambulanserna framförs. Svar på fritextfrågan visade att sjuksköterskor inom 

ambulansen upplevde att bilkörning under påverkan av trötthet var den största risken. De 

kommentarer som påtalade att längre skift var bättre menade att detta innebar att de också fick 

längre ledigt och därför större återhämtningsmöjligheter vilket stämmer med tidigare studier 

(Åkerstedt et al., 2012). 

 

Fritextfrågorna har svarats på av 41 respondenter. De svar de lämnade varierade mellan allt 

från att deras skiftgång var hälsovådlig till att det var den absolut bästa typen av skiftgång. I 

en systematisk litteraturöversikt av Saksvik, Bjorvatn, Hetland, Sandal och Pallesen (2011) 

visas att individuella skillnader hade betydelse för hur väl skiftgång tolererades. Detta kan 

kopplas till vår studie och de stora variationerna i upplevelse av trötthet, inom de olika 

typerna av skiftgång. De som upplevde sin skiftgång negativt och valt att beskriva detta 

påtalar framförallt hög arbetsbelastning, dåligt med möjlighet till rast under arbetstid. Detta 

kan jämföras mot det ökade användandet av ambulanser (RiR, 2012) vilket lett till att 

arbetsbelastningen ökat. Resultatet visar att det förekommer att respondenterna upplever att 

trötthet under arbetspasset påverkar deras förmåga att fatta beslut. Sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvården måste under mötet med patienten fatta beslut vad gäller behandling, 

prioritet, omhändertagande och sin egen och kollegans säkerhet (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Tidigare forskning visar 

att sömnbrist påverkar beslutsfattandet, personer som lider av sömnbrist tar fler risker än de 

som är utvilade (Killgore, Balkin & Wessensten, 2006). Detta kan påverka både patienters 

och ambulanspersonalens säkerhet. Betydligt fler av respondenterna upplevde att 

omvårdnaden påverkades i större utsträckning än de medicinska bedömningarna och 



17 
 

behandlingarna. Kommentarerna kring detta var att när man var trött så var man inte lika 

trevlig, fokuserade inte på omvårdnad, bjöd inte på det lilla extra.  

 

Då respondenterna i vår studie är få till antalet skulle det vara intressant att se en större studie 

som kan finna om värden är signifikanta och generaliserbara. Att dessutom jämföra upplevd 

trötthet mot arbetsbelastning och trötthet hos vårdpersonal arbetandes på avdelning skulle 

vara mycket intressant, dock saknas bra vedertagna verktyg för att undersöka utifrån den 

frågeställningen. 

  

Metoddiskussion 

Vi valde att utföra en web-baserad enkätstudie där en länk till enkäten distribuerades via mail. 

Denna metod valde vi för att på enklast möjliga vis nå sjuksköterskor på så många stationer 

som möjligt i Norrbottens och Västernorrlands landsting. Svarsfrekvensen på enkäten var 

mycket låg vilket sänker studiens reliabilitet. Bortfallet kan ha flertalet orsaker men kan inte 

med säkerhet fastställas. En trolig orsak kan vara att vi valde att skicka enkäten elektroniskt 

vilket medför att den enkelt kan ha sorterats bort i det övriga informationsflödet de anställda 

inom ambulanssjukvården får via mail. Enligt Hörngren (2010) så är en sjunkande 

svarsfrekvens ett globalt problem. Företag som arbetar med statistiska undersökningar har 

problem med sjunkande svarsfrekvenser. Hörngren (2010) misstänker att en del av 

problematiken beror på en allt ökande volym av undersökningar och att telemarketing har 

blivit allt vanligare. 

 

Författarna har själva utformat enkätens frågor, frågorna utformades för att få svar på studiens 

frågeställningar men även för att ge god bakgrundsfakta på respondenternas 

arbetsförhållanden och andra faktorer som kan påverka upplevelsen av trötthet under 

arbetspassen. Svaren på vissa av enkätens frågor tyder på att respondenterna har uppfattat 

frågan olika vilket i sin tur troligen beror på att frågan inte var nog tydligt utformad (Trost, 

2012). Detta misstag beror till stor del på författarnas bristande erfarenhet av att utforma 

enkäter och belyser tydligt vikten att i denna form av studier, om möjligt, använda redan 

utformade och testade enkäter för att säkra studiens validitet och reliabilitet. Då vi inte funnit 

någon enkät som matchade syftet i vår studie återstod dock endast att utforma frågorna själv. 

En metod för att minimera risken för detta är att testa enkäten i en pilotstudie, detta utfördes 

inte på grund av studiens begränsade tidsram. Utöver detta så innebar verktyget för insamling 

av enkäter att den enskilde individen kunde svara fler än en gång på enkäten. För att förhindra 
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denna felkälla fanns genom programmet möjlighet att kräva inloggning men vi valde bort 

detta då vi befarade att denna procedur skulle leda till en ännu lägre svarsfrekvens. Vid 

sammanställning av datan har det inte upptäckts att samma individ svarat flera gånger på 

enkäten.  

 

Förfrågan om deltagande i studien skickades ut till enhetschefer inom Norrbottens läns 

landsting och Landstinget Västernorrland. Enhetscheferna distribuerade sedan enkäten till 

stationens sjuksköterskor i det fall de valde att låta sina anställda delta i studien. Författarna 

till studien hade inte begärt att få någon återkoppling från enhetscheferna huruvida de valde 

att låta sina anställda delta i studien eller inte. Enkäten innehöll inte något alternativ för 

respondenten att avböja deltagande i studien vilket innebär att vi inte kan analysera orsakerna 

till bortfallet. Det låga antalet respondenter medförde att vissa typer av skiftgång endast är 

representerade av ett fåtal personer. Detta omöjliggör adekvata sambandsanalyser mellan 

upplevd trötthet och de olika typerna av skiftgång. Till följd av detta innehåller resultatet 

endast deskriptiv statistik. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 92) skriver att studiens 

kvalité är direkt kopplad till säkra slutsatser, dessa kommer av antalet undersökningspersoner, 

deras representativitet, bortfallet, mätvariabler och statistisk bearbetning. Detta styrker det 

som tidigare diskuterats i metoddiskussionen, att studien har för lågt svarsfrekvens för att vara 

generaliserbar. 

 

Konklusion 
Enkäter skickades ut till 13 ambulansstationer där sjuksköterskor fick besvara frågor gällande 

trötthet, omvårdnad och patientsäkerhet. En låg svarsfrekvens gjorde att vi inte kunde 

analysera data djupare utan den har sammanställts med centralmått och spridningsmått, utöver 

detta så har vi sammanställt svar på en fritextfråga där deltagare beskriver fritt gällande 

trötthet under arbetstid. Detta har analyserats med en manifest innehållsanalys med induktiv 

ansats. Vår enkätstudie undersökte förekomsten av trötthet under arbetspasset hos 

sjuksköterskor inom ambulanssjukvården och om tröttheten påverkade omvårdnaden och 

patientsäkerheten. Studien visar att det förekommer trötthet under arbetspassen hos 

sjuksköterskor inom ambulanssjukvården. Denna trötthet upplevdes av vissa respondenter 

påverka bemötandet, omvårdnaden och patientsäkerheten. Patienter som får ett mindre gott 

bemötande av ambulanspersonalen kan uppleva ett minskat förtroende för 

ambulanspersonalens kompetens och inte heller få det stöd och tillförsikt som ett gott 
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bemötande ger. Vår studie visar stora individuella skillnader i upplevelsen av trötthet under 

arbetspassen och att arbetsbelastningen är en viktig faktor för uppkomsten av trötthet. 

 

Vidare forskning kan syfta till att utveckla ett verktyg för att identifiera risker för trötthet som 

påverkar omvårdnaden och patientsäkerheten negativt.  
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Förfrågan om genomförande och förmedlande av enkäter till studie 
Som en del i utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård vid Luleå 

Tekniska Universitet genomför vi en studie i samband med vår D-uppsats. Studiens syfte är att 

undersöka förekomsten av upplevd trötthet under arbetspassen hos sjuksköterskor som arbetar inom 

ambulanssjukvård och om sjuksköterskorna upplever att trötthet någon gång påverkat omvårdnaden 

eller patientsäkerheten. Vi vänder oss till leg. sjuksköterskor som har aktiv tjänstgöring inom 

ambulanssjukvård. Enkäten kommer att delas ut till sjuksköterskor på ambulansstationer i Norrbotten 

Läns Landsting samt i Landstinget Västernorrland. 

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om godkännande att genomföra denna studie vid din 

enhet samt att vara oss behjälplig att vidareförmedla vår enkät till sjuksköterskorna. Studien är vårt 

examensarbete i utbildningen.  

Deltagarna ska vara sjuksköterskor med eller utan specialistutbildning och arbeta inom 

ambulanssjukvården. Deltagandet i studien är frivilligt och deltagarna godkänner sitt deltagande 

genom att fylla i och lämna in enkäten, enkätsvaren kommer inte att kunna kopplas till person eller 

specifik ambulansstation. Genom att skicka ut informationsbrevet för deltagare samt webbenkäten på 

arbetsplatsen så godkänner du att studien genomförs på din arbetsplats. Enkäten beräknas ta 5 till 10 

minuter att färdigställa. Resultatet av enkätstudien publiceras, efter att D-uppsatsen godkänts, på Luleå 

Tekniska Universitets hemsida. 

 

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare. 
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Förfrågan om deltagande i enkätstudie 
Som en del i utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård vid Luleå 

Tekniska Universitet genomför vi en studie i samband med vår D-uppsats. Studiens syfte är att 

undersöka förekomsten av upplevd trötthet under arbetspassen hos sjuksköterskor som arbetar inom 

ambulanssjukvård och om sjuksköterskorna upplever att trötthet någon gång påverkat omvårdnaden 

eller patientsäkerheten.  

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om deltagande i en enkätstudie. Vi vänder oss till leg. 

sjuksköterskor som har aktiv tjänstgöring inom ambulanssjukvård. Enkäten kommer att delas ut till 

sjuksköterskor på ambulansstationer i Norrbotten Läns Landsting samt i Landstinget Västernorrland. 

Deltagandet i denna enkätstudie är frivilligt, enkätsvaren kommer inte att kunna kopplas till person 

eller specifik ambulansstation. Du godkänner ditt deltagande i studien genom att fylla i och lämna in 

enkäten. Enkäten beräknas ta 5 till 10 minuter att färdigställa. 

Resultatet av enkätstudien publiceras, efter att D-uppsatsen godkänts, på Luleå Tekniska Universitets 

hemsida. 

 

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare 

Med vänlig hälsning 

 

Tobias Berglund (leg sjuksköterska/Student) Sofia Lipponen (leg sjuksköterska/Student) 

Bertob-4@student.ltu.se, 073-801 18 80  sofper-7@student.ltu.se. 070-308 95 55 
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Undersökning gällande arbetstid och patientsäkerhet inom 
ambulanssjukvården Norrbotten/Västernorrland 
 
Studiens syfte är att undersöka förekomsten av upplevd trötthet under arbetspassen hos sjuksköterskor som 
arbetar inom ambulanssjukvård och om sjuksköterskorna upplever att trötthet någon gång påverkat 
omvårdnaden eller patientsäkerheten.  
Deltagandet i denna enkätstudie är frivilligt, enkätsvaren kommer inte att kunna kopplas till person eller 
specifik ambulansstation. Resultatet av enkätstudien publiceras på Luleå Tekniska Universitets hemsida. 
 
 

Ålder 

 
 
Kön 

o  Man 

o  Kvinna 

 
Antal år som sjuksköterska i ambulans 

 
 
Nuvarande skiftgång 

o  Rotation dag/natt 

o  Dygntjänstgöring 

o  Tjänst med jour 

o  Kombinerad tjänst(mot annan vårdverksamhet) 

o  Övrigt:  

 
Antal arbetade år med nuvarande skiftgång 

 
 
Tjänstgöringsgrad 
Tjänstgöringsgrad i procent 

 
 
Veckoarbetstid 
Veckoarbetstid i timmar 

 
 
Övertid 
Övertid timmar/år 

 
 
Jourtid 
Timmar/månad 

 
 
Antal körning per arbetspass 
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o  0-5 

o  6-10 

o  11-15 

o  16-20 

o  Över 20 

 
Antal timmar sömn på ett genomsnittligt dygn/nattarbetspass 

 
 
Hur ofta brukar du uppleva trötthet under ett arbetspass? 

o  Varje arbetspass 

o  Ofta 

o  Ibland 

o  Aldrig 

 
Vilken tid på dygnet är det vanligast att du känner dig trött? 

o  00-06 

o  06-12 

o  12-18 

o  18-24 

 
Om du är trött under arbetstid beror det oftast på? 

o  Arbetsbelastningen 

o  Ingen/lite tillgång till vila under arbetspasset 

o  Skiftgången 

o  Otillräcklig vila mellan arbetspassen 

o  Andra arbetsuppgifter mellan ambulansuppdragen(t.ex. vårdcentral) 

o  Övrigt:  

 
Upplever du att du får tillräcklig återhämtning mellan arbetspassen? 

o  Ja 

o  Nej 

 
Har du upplevt att du under ett arbetspass varit så trött att det påverkat din förmåga att 
göra medicinska bedömningar? 

o  Ja 

o  Nej 
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Har du upplevt att du under ett arbetspass varit så trött att det påverkat din förmåga att 
fatta medicinska beslut t.ex. angående behandling? 

o  Ja 

o  Nej 

 
Har du upplevt att du under ett arbetspass varit så trött att det påverkat din förmåga att ge 
god omvårdnad? 

o  Ja 

o  Nej 

 
Har du upplevt att du under ett arbetspass varit så trött att det påverkat hur du bemöter 
patienten? 

o  Ja 

o  Nej 

 
Upplever du att du under något arbetspass (med nuvarande skiftgång) varit så trött att det 
påverkat patientsäkerheten? 

o  Ja 

o  Nej 

 
Beskriv kort med egna ord hur du upplever att din nuvarande skiftgång påverkar hur trött 
du är under ett arbetspass och hur du upplever att detta påverkar patientsäkerheten? 

 


