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ABSTRAKT 

Ambulanssjuksköterskan möter i sitt dagliga arbete upprepade situationer med hög stress där 

hon måste möta och hantera händelser som ligger utanför ramen av normala mänskliga 

erfarenheter. Stressreaktioner kan ses som en normal reaktion för den som varit med om en 

traumatisk upplevelse. Många har lärt sig att hantera detta i sin arbetsvardag, men för en del 

utvecklas denna stressreaktion till att bli långvarig, med en förhöjd risk för att utveckla 

depression, drog- och alkoholmissbruk samt posttraumatisk stressyndrom (PTSD). Det är 

betydelsefullt för ambulanssjuksköterskor att ha strategier för att kunna hantera upplevelsen 

efter traumatiska händelser och därmed kunna förebygga långvariga stressproblem. Syftet 

med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser och hantering av 

traumatiska händelser i tjänst. Studien har haft en kvalitativ ansats, där tio semistrukturerade 

intervjuer med ambulanssjuksköterskor utfördes på två ambulansstationer i mellersta och 

norra Sverige. Resultatet påvisade fyra kategorier som framkommit ur intervjuerna; 

svårhanterligt vid bristande erfarenhet, stress och hjälplöshet vid kontrollförlust, berörs lättare 

då man kan associera till sig själv och sekundära upplevelser av traumatiska händelser. 

Resultatet visar att en traumatisk händelse är en subjektiv, individuell upplevelse som är 

föränderlig. Att samtala med kollegor och ventilera vid fikabordet sågs som ett första steg i 

hanteringen och var betydande för hur den fortsatta hanteringen skulle gå till. Det som 

framkom tydligt i studien var att ambulanssjuksköterskans själv måste få definiera vad 

traumatisk händelse är och ges förutsättningar för att hantera sina upplevelser. 

 

Nyckelord: Ambulanssjuksköterskor, traumatisk händelse, upplevelse, hantering, 

semistrukturerade intervjuer, kvalitativ latent innehållsanalys. 

 

  



ABSTRACT  

The ambulance nurse encounters repeatedly in her daily work situations of high stress, in 

which she must face and deal with events outside the range of normal human experience. 

Stress reactions can be seen as a normal reaction for those who have experienced a traumatic 

experience. Many nurses have learnt how to deal with this in their everyday work, but by 

some, this stress will be prolonged with an increased risk of developing depression, drug and 

alcohol abuse and post-traumatic stress disorder (PTSD). It is important for ambulance nurses 

to have strategies to cope with the experiences after traumatic events, thus preventing 

prolonged stress problems. The aim of the study was to illuminate the ambulance nurses' 

experiences and coping of traumatic events in service. The study had a qualitative approach, 

where ten semi-structured interviews with ambulance nurses was carried out on two 

ambulance stations in central and northern Sweden. The results revealed four categories that 

emerged from the interviews; unmanageable when lack of experience, stress and helplessness 

at the loss of control, affected easier when associating with yourself and secondary 

experiences of traumatic events. The result also shows that a traumatic event is a subjective, 

individual experience that is changeable. Conversations with colleagues and expressing 

feelings during coffee breaks were seen as a first step in the coping process of the event and 

were significant for how the further handling would turn out. What emerged clearly in the 

study was that the ambulance nurse herself should define what a traumatic event is and be 

given the means and opportunity to handle her experience. 

  

Key words: Ambulance Nurses, traumatic event, experience, cooping, semi-structured 

interviews, qualitative latent content analysis. 
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1. INLEDNING 

Forskning kring effekter av traumatiska händelser har historiskt sett fokuserat på individer 

som drabbats av en olycka eller akut sjukdom (Jonsson & Segesten, 2003). Individer som 

utsätts för stressfulla situationer har en ökad risk för att utveckla posttraumatiska 

stressymptom. En ökad medvetenhet har under det senaste årtiondet vuxit fram kring 

effekterna på ambulanspersonal som arbetar under svåra och komplexa förhållanden. 

Ambulanspersonal möter i sitt dagliga arbete upprepade situationer med hög stress där de 

måste möta och hantera händelser som ligger utanför ramen av normala mänskliga 

erfarenheter. Ofta associeras traumatiska händelser till stora olyckor och katastrofer men flera 

aktuella studier betonar betydelsen av den enskildas upplevelse och definition av traumatiska 

händelser, som kan vara för dem mer rutinmässiga eller vardagliga händelser i yrket 

(Goldberg, Hughes & Regehr, 2002; Jonsson & Segesten, 2003). 

 

2. BAKGRUND 

2.1 Definition av traumatiska händelser 

Individen äger rätten till att själv definiera vad en traumatisk händelse är för dem. En oerfaren 

ambulanssjuksköterska kan uppleva en situation annorlunda än en mer erfaren kollega. Det 

som är en första gångs händelse för den ena kanske är normaliserat hos den andra (Goldberg 

et al., 2002). Ett samstämmigt resultat finns i flertalet studier (Goldberg et al., 2002; Jonsson 

& Segesten, 2003, 2004a) där ambulanspersonal själva får exemplifiera och definiera 

traumatiska händelser som de varit med om. Kategorier som framkommer som traumatiska är 

till exempel; självmord, barn som far illa, anhörigas sorg och förtvivlan, identifikation med 

patienten, svårt att se meningsfullhet i vad som skett, kontrollförlust och hjälplöshet. Olyckor 

med många skadade eller stora trafikolyckor behöver inte vara det som är svårast för 

ambulanspersonal att klara av. I dessa situationer finns rutiner att falla tillbaka på, strukturer 

som underlättar arbetsordningen och emotionell distansering (Goldberg et al., 2002; Jonsson 

& Segesten, 2003). 

 

Den traumatiska händelsen kan delas in i olika faser; pre-trauma, mid-trauma och post-trauma 

(Jonsson & Segesten, 2004b). Pre-trauma karakteriseras av en inre dialog där personen 

mentalt försöker förbereda sig för vad hon strax skall möta och därmed öka sin 
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handlingsberedskap. Dock är detta svårt ibland då informationen från prioriterings- och 

dirigeringscentralen är otillräcklig, då kan den så kallade pre-traumastressen öka. Den erfarne 

ambulanspersonalen har lärt sig att ej förlita sig för mycket på den utgivna larminformationen, 

utan skapar en höjd handlingsberedskap genom att inte visualisera allt för detaljerade bilder 

och får på så sätt en mer vidare och för det mesta mer ändamålsenligt handlingsberedskap. 

Den oerfarna försöker detaljplanera och konstruera specifika bilder av hur scenariot kommer 

gestalta sig, men riskerar då att få hela handlingsplanen utslagen då den initiala informationen 

ej samstämmer med den aktuella situationen. Mid-trauma beskrivs som den tidsperioden som 

är omedelbar, intensiv och överväldigande. Stressen hopar sig då förväntningarna ej 

samstämmer med verkligheten. Post-trauma karakteriseras av en period utav kaos, skuld, 

skam, återhämtning och re-orientering. När ambulanspersonal ej lyckas rädda eller hjälpa 

individen i fråga uppkommer känslor av skam och skuld. Under denna period är det viktigt att 

få stöd, bekräftelse och dela erfarenheterna med någon som personen litar på (Jonsson & 

Segesten, 2004b). 

 

2.2 Förekomst av traumatiska händelser 

Att arbeta inom ambulansen är synnerligen stressfyllt och känslomässigt dränerande. I den 

dagliga verksamheten ingår att utsättas för vad som potentiellt kan uppfattas som traumatiska 

händelser. I en studie utförd av Jonsson, Segesten och Mattson (2003) svarade 61,6 % av 

deltagarna att de har varit med om en traumatisk händelse i tjänsten, av dessa visade 15 % 

även tecken på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). I en kanadensisk studie (Goldberg et 

al., 2002) svarade alla deltagare att de minst en gång under sitt yrkesverksamma liv utsatts för 

en traumatisk händelse såsom en kollegas död, skada under tjänsteutövning, stor skadeplats 

eller ett avlidet barn.  

 

2.3 Reaktioner hos personalen 

De känslomässiga reaktionerna som uppkommer hos ambulanspersonal är direkt kopplade till 

den traumatiska händelsen, men det finns inget som tyder på att upplevelsen måste vara 

extrem för att utlösa dessa reaktioner (Jonsson, Segesten & Mattson, 2003). Stress kan ses 

som en naturlig reaktion hos ambulanspersonal efter en traumatisk händelse. Även 

påträngande tankar, minnesbilder, drömmar samt sinnesintryck som påminner om händelsen 

är vanliga i efterförloppet. Personalen agerar eller känner som den traumatiska händelsen 
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återupprepas och de gör ansträngningar för att undvika dessa tankar och känslorna som 

associeras till händelsen. De kan även visa en oförmåga att minnas viktiga aspekter av den 

traumatiska händelsen. Känslor såsom avståndstagande till andra människor samt en 

avtrubbning av sitt känslomässiga svar sker. Det vardagliga livet påverkas då personen 

drabbas av sömnbesvär, irritabilitet, utbrott av ilska och koncentrationssvårigheter. Starka 

samband har påvisats mellan antalet år i tjänst och förekomst av stressymtom och andra 

psykologiska sjukdomar. Även samband mellan ålder, familjemönster och tidigare erfarenhet 

av våld ger en sårbarhet för dessa besvär (Jonsson, Segesten & Mattson, 2003). Om 

riskfaktorerna och reaktionerna ej beaktas och bearbetas så att dessa symtom kvarstår efter en 

månad, löper ambulanspersonalen förhöjd risk att utveckla depression, drog- och 

alkoholmissbruk samt PTSD. Familjesituationen kan bli ansträngd då ambulanspersonalen tar 

ut flertalet känslor på familjen, till exempel genom känslomässigt avståndstagande, 

irritabilitet och ilska (Goldberg et al., 2002).  

  

2.4 Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är ett allvarligt tillstånd som innebär lidande för 

individen och begränsar denne i sitt dagliga liv (Jonsson, Segesten & Mattsson, 2003). 

Tillståndet drabbar den som utsatts för hot om liv och hälsa eller känt en intensiv rädsla, 

hjälplöshet eller skräck. Det kan även innefatta förlust av eget hem eller närmiljö men även 

bevittnande av svårt skadade eller döda vid olyckor alternativt våldshandlingar. Det som 

avgör om händelserna kommer leda till PTSD är beroende på vilket socialt stöd den drabbade 

har, hur just den specifika individen upplever det inträffade, egna erfarenheter och 

personlighetsfaktorer. Vanliga tecken och symptom på PTSD är upprepande och påträngande 

minnesbilder, stark oro och psykiskt obehag, distans till andra människor, känslokyla, 

begränsad framtidstro och sömnbesvär. Personen kan även bli irritabel och agiterad, få 

koncentrationssvårigheter samt fysiska reaktioner i situationer som påminner om traumat 

(Jonsson, Segesten & Mattson, 2003; Bergh & Johannesson 2007). 

 

2.5 Hantering och strategier 

Att vara först på en olycksplats kan upplevas som att inta en scen i rollen av en hjälte. De 

gemensamma förväntningarna är att ambulanssjuksköterskan skall utstråla ett lugn, 

professionalism samt skapa ordning i den dramatiska och kaotiska situationen. Personalen 
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använder sig av en yttre fasad och strukturerad arbetsmetod för att uppvisa denna roll. Det är 

inte ovanligt att ambulanspersonalen, genom denna självbehärskning, försöker hålla inne sina 

känslor, men att behärska sig inför sin omgivning dränerar kraft och är i det långa loppet 

ohållbart (Brunt, Ekebergh, Elmqvist & Fridlund, 2010). Ambulanspersonal har beskrivit ett 

aktivt användande av kognitiva tekniker såsom visualisering och distansering, att samtala och 

ventilera med kollegor samt humor i arbetsgruppen. Att ha en bra kollega som 

ambulanssjuksköterskan kunde litade på och har förtroende för var av oerhörd betydelse 

(Goldberg et al., 2002). Scott (2007) beskriver humor som en strategi som kan användas vid 

stress och hantering av traumatiska händelser. Humor beskrivs vara en stressreducerande 

mekanism som återfinns inom akutsjukvårdens kultur. Den här typen av strategi bör inte 

underskattas eller fördömas utan istället ses som något viktigt och nödvändigt för att hjälpa 

akutvårdspersonal att klara det arbete de utför. 

 

Kamratstöd är den support som finns i den närmaste omgivningen och är det absolut 

viktigaste stödet efter en traumatisk händelse (Dyregrov, 2003). En del ambulansstationer har 

byggt ut detta stöd som en del av organisationen. Det innebär att under alla arbetspass skall 

det finnas en speciellt utbildad kamratstödjare som direkt kan gå in när det finns behov av 

stöd. Kamratstödjaren skall ha tid för att aktivt lyssna och skapa förutsättningar för att tidigt 

reflektera över det som har hänt. 

 

Avlastningssamtal är en enklare form av debriefing. Det är ett strukturerat samtal som äger 

rum i den grupp som varit direkt inblandad i händelsen. Samtalet bör ledas av en arbetsledare 

som är utbildad inom krisintervention. Syftet är att hjälpa de inblandade att få en helhet och 

struktur på sina oordnade intryck, tankar och känslor. Fokus ligger på fakta, vad var det som 

egentligen hände? Syftet är att klargöra eventuella oklarheter (Dyregrov, 2003). Debriefing 

utvecklades under 80-talet som en modell för ambulanspersonal i USA. Där kallades den för 

”Critical incident stress debriefing”. Modellen består av sju faser; introduktion, fakta, tanke, 

känslor, symtom, undervisning och avslutning. Vanligtvis äger en debriefing rum en till tre 

dagar efter den traumatiska händelsen. Debriefingsessionen brukar ta cirka tre timmar, men 

viktigt är att det får ta den tid som behövs. Platsen är också mycket viktig och samtalet ska 

ske ostört utan att avbrytas av mobiltelefoner eller utomstående. Det är viktigt att den som 

leder debriefingen har adekvat utbildning, har insikt i sina begränsningar och tar hjälp av 

psykologisk expertis vid behov (Dyregrov, 2003). 
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Det är lika viktigt att beakta både den organisatoriska- som den traumatiska stressen i det 

preventiva arbetet för att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och posttraumatiskt 

stressyndrom. Exempel på detta är matpauser, scheman och tid för återhämtning (Bennett, 

Hood, Page, Vetter, Willams & Wollard, 2005).  

 

2.6 Problemformulering 

Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången att traumatiska händelser är en del av det 

ambulanssjuksköterskan möter i sitt dagliga yrkesutövande. Det tycks betraktas som något 

personalen per automatik skall klara av utan direkt utbildning eller stöd i hantering av den 

dagliga stressen och incidenter. Vid större olyckor och katastrofer sammankallar ofta 

organisationen till avlastningssamtal och debriefing. Problemet är då, att det är organisationen 

som har definierat vad som kan upplevas som en traumatisk händelse, inte den utsatta 

ambulanssjuksköterskan själv. Utmaningen som ambulanssjukvården står inför, är att förstå 

och nå ambulanssjuksköterskans egen upplevelse av vad som är traumatiskt för henne, samt 

vilket stödbehov som föreligger. 

 

3. SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser och hantering av 

traumatiska händelser i tjänst. 

 

4. METOD 

4.1 Design 

Denna studie har genomförts med en kvalitativ ansats, vilket innebär att data har samlats in 

med kvalitativa forskningsintervjuer som sedan har analyserats enligt kvalitativ 

innehållsanalys (jfr. Kvale & Brinkmann, 2012). Kvalitativ ansats används även för att erhålla 

en djupare förståelse av det undersökta fenomenet, detta utifrån individens upplevelser och 

erfarenheter av sin livsvärld (Polit & Beck, 2012). 
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4.2 Urval 

Till denna studie har tio ambulanssjuksköterskor rekryterats från två mellanstora 

ambulansstationer i Sverige enligt ett ändamålsenligt urval (Polit & Beck, 2012). Detta 

innebär att deltagarna valdes ut enligt följande kriterier; legitimerad sjuksköterska som är 

verksam inom ambulanssjukvården med minst ett års yrkeserfarenhet. Av de totalt 10 

ambulanssjuksköterskor som deltog i studien var fyra kvinnor och sex män. Deltagarna var 

jämnt fördelade över de två ambulansstationerna som är belägna i norra respektive mellersta 

Sverige. Åldersspridningen var mellan 27-54 år (median= 32 år). Erfarenhet av 

ambulanssjukvården varierade mellan 1-34 år (median= 11år). Två deltagare var 

vidareutbildade inom prehospital akutsjukvård samt anestesi. För att komma i kontakt med 

dessa personer etablerades en första kontakt med verksamhetschefen för respektive 

ambulansstation för att informera om studiens syfte och genomförande (Bilaga 1). Efter 

tillåtelse av verksamhetschefen, bads denna vara oss behjälplig att vidarebefordra information 

till de anställda. Vid en arbetsplatsträff var studiens ansvariga på plats för att muntligen 

informera om studien. Ett informationsbrev (Bilaga 2) lämnades ut till de 

ambulanssjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna. De ambulanssjuksköterskor som 

anmälde sitt intresse för deltagande gav ett skriftligt informerat samtycke och kontaktades 

sedan av författarna för att tillsammans bestämma tid och plats för intervjun. 

 

4.3 Datainsamlingsmetod  

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon som sparade varje intervju på en ljudfil som 

raderas efter studiens avslut och godkännande. Allt som sades under intervjun spelades in och 

transkriberades ordagrant till text. Intervjuerna varade mellan 30-45minuter. En intervjuguide 

användes (Bilaga 3), där intervjufrågorna har ställts enligt en semistrukturerad metod, med 

öppna svarsalternativ för att säkerställa att intervjun bibehöll en viss riktning i enlighet med 

studiens syfte (Polit & Beck). Deltagarna uppmuntrades att tala fritt kring frågeställningarna. 

Områden som berördes under intervjun var till exempel; vad som uppfattas som en traumatisk 

händelse, reaktioner som uppstår och hantering av denna situation. Deltagarna fick möjlighet 

att själva välja plats för intervjun under förutsättning att platsen var lugn och avskild från 

störande moment. De flesta intervjuer skedde dock i ett avskilt rum på stationen under 

arbetstid. Endast vid ett tillfälle fick intervjun avbrytas på grund av larm från SOS för att 

sedan återupptas direkt efter återkomst till station. 
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Då intervjuerna genomfördes på två olika platser i landet, hade författarna ej möjlighet att 

utföra intervjuerna tillsammans. Fem intervjuer utfördes av vardera författare, vid 

transkriberingsfasen utbyttes materialet och författarna transkriberade den andres insamlade 

data för att få en bättre inblick i intervjuerna. 

 

4.4 Etiska överväganden 

Enligt Centrum för forskning- och bioetik (2012) har forskaren det yttersta ansvaret att se till 

att forskningen är av god kvalitet och genomsyras av en moralisk och etisk accepterad grund. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2012) innebär informerat samtycke att forskaren informerar 

undersökningspersonen om det allmänna syftet med studien, upplägget, risker och fördelar 

med deltagandet. Informerat samtycke innebär även att deltagandet är frivilligt och att 

respondenten har rätt dra sig ur när som helst utan närmare förklaring.  

 

I den aktuella studien informerades deltagarna både muntligen och skriftligen angående syfte 

samt förutsättningarna kring studien (Bilaga 2). Möjliga risker som identifierats är att 

intervjuerna kan framkalla förträngda minnen från obearbetade traumatiska händelser och 

åsamka obehag och stress hos respondenten. I samverkan med verksamhetschefen hade en 

handlingsplan upprättats där verksamheten lovade stöd till sin personal vid behov. Nyttan av 

studien kan vara att belysa variationen av ambulanssjuksköterskan upplevelser samt hantering 

av traumatiska händelser i tjänst. För att utmynna i förbättringsförslag till verksamheterna i 

hur de kan stötta sin personal på bästa möjliga sätt. 

 

Polit och Beck (2012) sammanfattar relationsetik med att allt vi gör påverkar människor i vår 

omgivning och att vi har någon form av makt över varandra, därför är det en nödvändighet att 

rättigheterna hos studiens respondenter skyddas. Denna makt kan användas på ett positivt 

eller negativt sätt, vi kan hjälpa eller förtrycka varandra. I en intervjusituation är detta högst 

väsentligt då båda i relation till varandra formar situationen och samtalets väg. Att skydda 

respondenterna från psykiskt lidande görs igenom att vara ärlig, men då frågor ställs som 

berör egna tankar, svagheter och rädslor krävs stor uppmärksamhet och finkänslighet. Med 

detta i åtanke valdes en lugn plats, avskild från störande moment där ingen annan kunde ta del 

av samtalet förutom respondenten och författaren. Intervjuerna skedde på arbetstid där 
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respondenten själv fick välja tid för intervjun utifrån vad som var lämpligt för 

verksamheten. Då studien berör tankar och känslor så lade forskaren stor vikt på att känna av 

sinnesstämningen hos respondenten under intervjun. 

 

Med sekretess och konfidentialitet avser Olsson och Sörensen (2007) en säkerhet för de 

personer som ingår i studien, för att försäkra att insamlade data inte sprids vidare till 

obehöriga på ett sådant sätt att de kan identifieras. Det är därför vanligt att enbart anteckna 

identifieringsvariablerna kön och födelseår på insamlat material från studiens deltagare. 

Hälso- och sjukvården omfattas av Sekretesslagen (SFS 2009:400) där det finns särskilda 

anvisningar vad gäller tystnadsplikt, som även inkluderar intervjuer inom forskning. Samtliga 

deltagare garanterades att resultatet skulle presenteras på ett sådant sätt att inga personer eller 

verksamheter är möjliga att identifiera. 

 

4.5 Etisk granskning och godkännande 

En etikansökan sammanställdes och godkändes av institutionen för hälsovetenskap vid Luleå 

Tekniska Universitet. 

 

4.6 Dataanalys 

Datamaterialet i denna studie har analyserats med kvalitativ latent innehållsanalys. Den 

kvalitativa innehållsanalysen enligt Graneheim och Lundman (2007) har använts för att 

analysera och på så vis synliggöra ambulanssjuksköterskornas upplevelser. 

Tillvägagångssättet har skett enligt följande: den transkriberade texten lästes flertalet gånger 

av båda författarna för att skapa en holistisk bild av materialet. Därefter identifierades och 

extraherades de meningar som svarade mot uppsatsens syfte ut till meningsbärande enheter. 

De meningsbärande enheterna kondenserades och kodades, för att sedan sorteras utifrån 

likheter och olikheter till kategorier som återspeglar det centrala budskapet i intervjuerna. 

Kategoriseringen pågick i flera steg till dess att inga nya kategorier kunde identifieras. 

Exempel på kategori med underkategorier som visar författarnas tillvägagångssätt är; 

”svårhanterligt vid bristande erfarenhet” vilken inrymmer underrubrikerna 

”förstagångshändelser är svåra att hantera” och ”omhändertagandet av barn är svårhanterligt” 

som presenteras i Figur 1 nedan. 
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Meningsbärande enheter 

Kondenserade 

meningsbärande 

enhet 

Kod 
Under- 

kategori 
Kategori 

”Allt det som sticker utanför 

det som man sätter som 

normala varianten, det som 

sticker utanför det. Det kan ju 

aldrig bli en vardag som man 

blir kall och blasé inför. Den 

dagen får man nog byta 

arbetsuppgifter. Så det är väl 

andra sidan, den kan vara en 

viss rikedom att ha en viss 

ryggsäck ändå, där man har 

saker man bär med sig” 

Det som ej är normalt, 

som ej blir vardag är 

svårhanterligt. Att ha 

erfarenhet ger en 

rikedom som man bär 

med sig. 

Handlingskraft 

i takt med 

erfarenhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förstagångs-

händelser är 

svåra att 

hantera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”min första dödsolycka så var 

ju det väldigt dramatiskt, då 

man aldrig har varit i den 

situationen tidigare. Nu så, 

visst det är traumatiskt nu 

också men man har sett det lite 

grann, det blir inte på samma 

sätt även om det naturligtvis är 

jobbigt och svårt” 

 

Första dödsolyckan 

var väldigt dramatisk. 

Jag hade aldrig 

tidigare varit i en 

sådan situation, det är 

jobbigt och svårt. 
 

 

Förstagångs-

händelse 
 

 

Svårhanterligt 

vid bristande 

erfarenhet 
 

”det är väl framför allt när barn 

far illa. Inte lika mycket när 

barn är sjuka. Nu är dem tack 

och lov inte sjuka så ofta. men 

det är när man ser att de far illa 

på något sätt. Det är knepigast. 

Eller nåt dödsfall av något 

slag” 

 

Traumatiskt och 

knepigt när barn far 

illa eller något 

dödsfall 

Barn som far 

illa 

 

 

 

 

 

 

Omhänder-

tagandet av 

barn är 

svårhanterligt 
 

 

”Att jobba med ett litet barn 

och man inte är så hemma i 

doser på adrenalin och andra 

doser så det blir ju ett större 

stresspåslag” 

 

Att vårda ett barn där 

man är osäker i 

dosering leder till 

större stresspåslag. 

Bristande 

erfarenhet i 

omhändertaga

ndet av barn 

  

 

Figur 1. Exempel på analysprocessen 
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5. RESULTAT  

Resultatet presenteras nedan utifrån de fyra kategorierna; ”svårhanterligt vid bristande 

erfarenhet”, ”stress och hjälplöshet vid kontrollförlust”, ”berörs lättare vid association till sig 

själv” och ”sekundära upplevelser av traumatiska händelser”, vardera med varierat antal 

underkategorier.  

 

5.1 Svårhanterligt vid bristande erfarenhet 

Denna inrymmer två underkategorier, ”förstagångshändelser är svåra att hantera” samt 

”omhändertagandet av barn är svårhanterligt”. 

 

Förstagångshändelser är svåra att hantera 

Ambulanssjuksköterskorna berättar att de dagligen ställs inför mer eller mindre nya 

utmaningar, ingen patient är den andra lik. Men i takt med erfarenheten upplever de sig mer 

trygga i sin yrkesroll, vilket leder till att det blir lättare att hantera de situationer som uppstår. 

Vid bristande erfarenhet beskriver ambulanssjuksköterskorna att även den lilla olyckan lätt 

kan ses som traumatisk eftersom de saknar tillräcklig erfarenhet att utgå ifrån. Känslan av att 

inte veta vad som ska göras eller att känna att ens prestation inte är tillräckligt mot vad som 

önskas, är känslor ambulanssjuksköterskorna beskriver sig ha i situationer där de har 

bristande erfarenhet. Citatet nedan illustrerar känslan av att ha bristande erfarenhet, att aldrig 

varit med om en situation tidigare, och att då uppleva en situation som traumatisk, men i takt 

med att erfarenhetsbanken byggs på, uppfattas den inte som lika psykiskt påfrestande. Det 

framhävs även, att trots erfarenhet upplevs vissa situationer som svårhanterliga, det beskrivs 

dock inte upplevas som lika traumatiska då.  

 

”Min första dödsolycka så var ju det väldigt dramatiskt, då man aldrig har 

varit i den situationen tidigare. Nu så, visst det är traumatiskt nu också men 

man har sett det lite grann, då blir det blir inte på samma sätt även om det 

naturligtvis är jobbigt och svårt” 
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Första gången som ambulanssjuksköterskan utsätts för en olycka som är utanför det ordinarie, 

där det brister i erfarenheten, beskrivs vara en svårhanterlig situation. 

Ambulanssjuksköterskan upplever då en kontrollförlust över situationen, och känslor som 

stress och hjälplöshet uppstår. Det leder många gånger till att händelsen etsar sig fast, det är 

med andra ord svårt att glömma och gå vidare. I ett vidare perspektiv beskrivs det dock ändå 

som något positivt, för i takt med antalet svårhanterliga förstagångshändelser kommer 

erfarenheten som i sin tur gör att färre händelser blir svårhanterliga. Citatet nedan beskriver 

känslan som uppstår i en akut situation, en situation ambulanssjuksköterskan aldrig tidigare 

varit med om. 

 

”Det var en situation jag aldrig varit med om tidigare. Inte ens i närheten av 

det. Jag kände att jag inte visste hur jag skulle handskas om något gick fel, om 

navelsträngen sitter runt halsen eller om det börjar blöda väldigt mycket 

eller... Jaaa, jag visste inte riktigt vad jag kunde göra och det var väl det som 

stressade mig tror jag. Jag visste verkligen inte vad jag skulle göra om nått 

hände” 

 

Ambulanssjuksköterskan beskriver hur hon upplever att hon hamnat utanför sin trygghetszon, 

i en situation där hos saknade erfarenhet. Hon hade aldrig varit med om en liknande situation 

tidigare och saknade en reservplan för hur hon skulle komma att agera om något tillstötte. 

Ambulanssjuksköterskan beskriver vidare tankar och känslor som uppstod, trots att inga 

komplikationer tillstötte. 

 

Omhändertagandet av barn är svårhanterligt 

Deltagarna beskrev att omhändertagandet av sjuka barn är traumatiskt och svårhanterligt. De 

upplever situationen som traumatisk trots att det inte är första gången de upplever den. 

Anledningen till detta beskrivs vara att det inte tillhör vanligheterna att vårda svårt sjuka barn 

prehospitalt samt att barnen upplevs som mer oskuldsfulla. Tankar som, att inget borde hända 

dem, utan de ska få vara friska och kunna leka uppstår. Ambulanssjuksköterskan upplever 

vidare en bristande erfarenhet i omhändertagandet av barn där de beskriver sig vara otrygga i 

doseringar av läkemedel. Citatet nedan beskriver en ambulanssjuksköterskas upplevelse av att 

vårda ett barn prehospitalt. 
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”Jaaa, dels för att man inte är van att hantera barn. Man är heller inte van 

med deras doser på läkemedlen. Det är inte bara barnet man ska ta hand om 

utan det är familjen också. Det är inte bara att vårda en utan det kanske blir 

två eller tre istället” 

 

Ambulanssjuksköterskornas upplevelse av bristande erfarenheten samt även hur han/hon går 

från sin komfortabla zon med att vanligtvis vårda en patient till att ha en hel familj att ta hand 

om och agera moraliskt stöd påverkar deras upplevelse av traumatiska händelser. En av 

ambulanssjuksköterskorna gav ett exempel om barn som far illa som en traumatisk händelse: 

 

”det är väl framför allt när barn far illa. Inte lika mycket när barn är sjuka. 

Nu är dem tack och lov inte sjuka så ofta, men det är när man ser att de far 

illa på något sätt. Det är knepigast.” 

 

Svårigheten att möta barn i prehospitala miljöer var tillexempel när misär råder och barnet far 

illa. Ambulanssjuksköterskan beskriver hem som är smutsiga och dysfunktionella, där brist på 

mat, omvårdnad och ren misshandel förekommer. Även dessa faktorer påverkade om en 

händelse upplevdes vara traumatisk eller ej, även om dessa situationer inte alltid hade någon 

direkt koppling till sjukdom eller skada. 

 

5.2 Stress och hjälplöshet vid kontrollförlust 

Denna kategori beskriver att stress i relation till kontroll beskrivs som att bristen på kontroll 

leder till stress. Konsekvensen av kontrollförlusten gör att situationen blir mer stressande och 

att då veta vad som är ett korrekt agerande blir plötsligt svårt. Ambulanssjuksköterskorna 

beskrev att de kände stress vid traumatiska upplevelser, men vad de upplever vara traumatiskt 

varierande. Upplevelsen beskrevs också som föränderlig, det som enda dagen upplevs 

traumatiskt kanske inte alls berörde på samma sätt vid ett annat tillfälle. Detta beskrevs bland 

annat vara beroende av dagsformen. Något som däremot inte skiftade är att kontrollförlusten 

leder till känslor som stress och hjälplöshet. Det som var mest framträdande när stressen 

överstiger ambulanssjuksjuksköterskans kontroll illustreras i följande citat: 
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”Det var ju inte så traumatiskt, det var ju ingenting som hände men för honom 

var det. Han satt där och visste inte vad han skulle göra och för honom var det 

jätte jätte traumatiskt. Bara känslan av hjälplöshet och inte känna att man kan 

göra någonting” 

 

En annan ambulanssjuksköterska beskriver att stress även kan upplevas vid avsaknaden av 

medicinsk kompetens i en speciell situation: 

 

”En traumatisk händelse tycker jag är en händelse när man inte riktigt har 

koll på läget. Man kanske känner att man inte har rätta medicinska 

kompetensen, aaah… När man inte riktigt har koll på läget och då blir man ju 

stressad och det upplever jag som traumatiskt” 

 

Deltagarna beskriver att kontrollförlusten är en betydande faktor för den traumatiska 

upplevelsen. De anser att när känslan av stress och kontrollförlust infinner sig är det dessa 

som bidrar till att det uppfattas som en traumatisk händelse. Vid känslan av stress beskriver de 

att det kan vara svårt att fokusera, vilket kan leda till att viktiga detaljer missas. Om känslan 

av trygghet istället infinner sig, upplevs inte samma stress, vilket gör att händelsen inte blir 

lika traumatisk. Kontrollförlusten beskrivs uppstå när det saknas erfarenhet att luta sig tillbaka 

på och att känslan av hjälplöshet då uppstår på grund av ovissheten över vad som bör göras 

eller känslan av att känna att ens prestationer inte är tillräckliga, utifrån det behovet som 

finns. 

 

5.3 Berörs lättare vid association till sig själv  

I denna kategori beskriver ambulanssjuksköterskorna att vad som anses som ett normalt 

vardaglig ärende kan bli traumatisk om det finns något hos den specifika patienten som gör att 

det går att associera händelsen till sig själv. Det kan vara att patienten är i samma ålder som 

en själv, patienten kanske är ett barn som är i samma ålder som ambulanssjuksköterskans 

egna barn eller så kan det rent av vara en anhörig. Familjesituation, kön och ålder är exempel 

som var avgörande faktorer som förstärker reaktionen, negativt, hos flera av 

ambulanssjuksköterskorna. En verksam sjuksköterska i ambulansen beskriver nedan vad hon 

upplever vara en traumatisk händelse utifrån hennes livssituation.  
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”Jag for väldigt illa, men det var inget trauma (betoning på trauma), det var 

en väldigt ung tjej som dog i meningokocksepsis. Hon var lika gammal som en 

av mina söner. Så det vart, då for jag väldigt illa... av det, det var inget 

trauma som så.” 

 

Nästkommande citat beskriver med tydliga exempel vilka faktorer som kan påverka 

ambulanssjuksköterskans upplevelse.  

 

”Jag tror att ifall man kan relatera på ett sätt till patienten, att man känner 

mer då tror jag man tycker det är jobbigare. Tillexempel om det är barn och 

man kanske har egna barn eller barn i sin närhet som gör att man reagerar på 

ett annat sätt och för patienter i sin egen ålder. Då tror jag också att man 

reagerar på ett annat sätt för då kan man relatera det till sig själv på ett annat 

sätt” 

 

Citaten beskriver att det inte behöver vara den stora händelsen som upplevs som traumatisk 

utan att händelsen berör ambulanssjuksköterskan mer, om det går att associera händelsen till 

sig själv.  

 

5.4 Sekundära upplevelser av traumatiska händelser  

Denna kategori inrymmer två underkategorier; Inte kunna lämna en händelse samt 

Professionellt agerande primärt med en sekundär reaktion på händelsen vilka båda belyser 

ambulanssjuksköterskans tankar och känslor som kommer sekundärt efter en traumatisk 

händelse. 

 

Inte kunna lämna en händelse 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver att vissa traumatiska upplevelser ses som påfrestande i 

efterförloppet. Att inte kunna lämna en händelse, beskrevs genom att ambulanssjuksköterskan 

återupplever händelsen bland annat via minnesbilder eller drömmar. Rannsakning av den egna 

prestationen ute på olycksplatsen görs även det sekundärt för att försäkra sig om att det inte 

finns något som kunde gjorts bättre eller annorlunda. I citatet nedan beskriver en deltagare 
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svårigheter att kunna lämna en händelse, med ett stort behov av att prata om det som inträffat, 

och då inte bara en gång utan upprepade gånger.     

 

”ja, man sitter där och så kommer det upp. Och så upprepar man det igen. 

Det är nog mycket det där att man behöver nog prata om det där man varit 

med om, och även upprepade gånger. Man tänker väl igenom saken så många 

gånger. Och kanske många gånger ”gjorde man rätt?” och ”kunde jag gjort 

på nåt annat vis?”. Naturligtvis sådana tankar har man ju” 

 

Dessa sekundära upplevelser beskrivs som tankar som kommer och går och för att möjliggöra 

en bearbetning av dessa beskriver ambulanssjuksköterskorna att det krävs upprepade samtal 

där rannsakningar av sig själv är en vanlig process. De berättade även att en vanlig fråga som 

de ställde sig själva var ”kunde jag ha gjort något annorlunda?”  

 

Professionell agerande primärt med en sekundär reaktion på händelsen 

Att ha ett korrekt och sakenligt agerande på skadeplats är något som alla 

ambulanssjuksköterskor uppger sig ha, även i situationer som uppges vara traumatiska. De  

var dock medvetna om att känslor som stress, hjälplöshet och kontrollförlust kunde uppstå. 

Trots dessa känslor uppger de sig ändå kunna bedriva en professionell vård med hög 

medicinsk kompetens. Något som däremot framkommer är att reaktionen på det inträffade 

kommer sekundärt, när tanken hunnit ifatt agerandet och alla intryck från olyckan kan tas in. 

Citatet nedan beskriver hur vården på en skadeplats håller hög nivå trots den psykiska 

belastningen. De känner stress inombords men det yttrar sig inte i agerandet. 

 

”just när det gäller, då blir man väldigt professionell. Då jobbar man, men 

sen när man är tillbaka till stationen då kommer det” 

 

Ambulanssjuksköterskorna berättar att de kan vara fokuserade genom att använda sig av sitt 

systematiska tänkande i det akuta omhändertagandet. Ambulanssjuksköterskorna blir då så 

fokuserade på sin uppgift att de inte kan ta in och bearbeta all information. Det är just denna 

bearbetning som sker sekundärt som de beskriver att de behöver för att kunna gå vidare och 

inte få bestående men av alla de olyckorna som inträffar och som de tar del av. 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver traumatiska händelser och dess upplevelser, men det 
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framgår att det infinner sig någon form av kontrollerat kaos under arbetet på skadeplats. Det 

är inte förrän efter olyckan som reaktionen uppstår vilket följande citat beskriver:  

 

”På plats på trafikolyckan var jag lugn. Jag tog hand om honom och hela den 

biten. På vägen in var jag också lugn. Jag var lugn ända tills min 

kamratstödjare frågade hur jag mådde.” 

 

Vidare tillfrågas ambulanssjuksköterskan om hon redan under olyckan kände sig påverkad av 

händelsen varpå hon svarar följande: 

 

Nej ingenting förens han frågade mig hur jag mådde, då bröt jag ihop. Men 

det var liksom… men sen när jag fick gråta liksom då var det färdigt.” 

 

Ambulanssjuksköterskorna berättar att de under det prehospitala arbetet är lugna och 

fokuserar på händelsen för att sedan sekundärt, efter att patientansvaret inte längre är deras, 

kan få en reaktion på händelsen. Att reaktionen kommer sekundärt är det flertalet 

ambulanssjuksköterskor som beskriver och platsen för den sekundära reaktionen beskrivs 

många gånger utspela sig då man är tillbaka på ambulansstationen.  

 

5.5 Hantering av traumatiska händelser 

Denna kategori beskriver tre underkategorier; ”stöttning av kollegor”, ”mental förberedelse 

minskar stresspåslag” samt ”uppföljning av händelsen” för hur ambulanssjuksköterskorna 

hanterar traumatiska händelser.  

 

Stöttning av kollegor 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver att när de blivit utsatta för traumatiska händelser finns 

stort behov av stöttning från kollegor. Många framhåller ett uttalat förtroende för sina 

kollegor, då de ger ett fantastiskt stöd i hanteringsprocessen. De beskriver hur kollegorna 

inom ambulansen är inkännande och fångar upp ambulanssjuksköterskan. Även om 

sjuksköterskan själv saknar insikt gällande vilken psykisk påfrestning händelsen har bidragit 

till. Kollegorna beskrivs vara som en andra familj, vilket beskrivs som en bra stöttepelare. De 

berättar vidare att det på ambulansstationen råder det ett öppet klimat och runt fikabordet 
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pratas det fritt, öppet och ödmjukt till varandra vilket beskrivs vara av stor vikt för 

bearbetning av vissa händelser så att dessa redan är bearbetade när passet slutar. Här beskrivs 

vikten av bra kollegor och hur de leder till att traumatiska händelser hanteras bättre. 

 

”Alltså det som jag tycker betyder mest i jobbet, det är att ha bra 

arbetskamrater. Bra arbetskamrater som man kan lite på, vara öppen mot, 

kunna vara ödmjuk mot varandra. Det är otroligt viktigt. Och har man det i 

arbetsgruppen då hanterar man sådana här saker mycket bättre” 

 

Citatet nedan är en ambulanssjuksköterska som beskriver de känslor som uppstod efter hennes 

första traumatiska händelse som ny i yrket.  

 

”Jag har fått ett enormt förtroende för mina arbetskamrater av att veta att det 

stödet finns, för det visste inte jag då, för jag var så pass ny. Jag känner mig 

säkrare, för skulle jag hamna i en sådan situation igen där jag tycker det är 

jobbigt så vet jag att dem finns där” 

 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev även att stöttning av kollegor har betydelse för att de ska 

kunna hantera traumatiska händelser i framtiden. Att som ambulanssjuksköterska känna sig 

otrygg inför vad kommande situationer kan leda till är inget som önskas därför beskrivs 

vikten av att ha bra kollegor.  

 

Mental förberedelse minskar stresspåslag 

Ambulanssjuksköterskorna berättade att mentalt förbereda sig inför en olycka är en 

stresshanteringsmetod de använder sig av. När information gällande händelsen kom från SOS 

granskades den av den prehospitala vårdpersonalen och när det gick att misstänka att det kom 

att bli en traumatisk och påfrestande situation började den mentala förberedelsen. Tankar som 

väcks är; vad kommer vi att mötas av på skadeplats? hur ska vi sammarbeta på ett bra sätt? 

Att endast sätta på sig sin uniform beskrivs även det som en del i den mentala förberedelsen. 

Ambulanssjuksköterskan berättade att de tog på sig sin roll som yrkesutövare och i och med 

det blev de mer förberedd på det som kom att inträffa än om det skulle ske på ledig tid. Citatet 

beskriver att mental förberedelse leder till minskat stresspåslag. 
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”Då lärde jag mig att förvänta dig alltid värre än vad det låter, så är det... än 

tvärsom. För där kom jag och var oförberedd, dels hade jag inte sett nått sånt 

där och sen så var jag inte inställd på det heller. Då var det helt, den här 

stresskon. Då var jag här, nästa sekund var jag därborta, men vad hände 

däremellan? Det hade jag ingen aning, det var som såhär jätte lummigt” 

 

När ambulanssjuksköterskan däremot kom oförberedd till en händelse gick hon in i en 

situation där hon inte kunde ta till sig all information på skadeplats. På grund av utebliven 

mental förberedelse blev hon väldigt stressad och hon beskriver hur den händelsen lett till att 

hon idag alltid förbereder sig i form av att måla upp en extrem bild av vad som kan förväntas 

av uppdraget. 

 

Uppföljning av händelsen 

Att få uppföljning av händelsen beskrevs bland många av deltagarna som en nödvändighet. 

Metoden som ansågs som en bra uppföljning efter en traumatisk olycka, skiljer sig dock 

ambulanssjuksköterskorna emellan. Vissa rannsakar sig själva eller får feedback av kollegor 

för att eventuellt finna något som kunnat göras annorlunda. Hittas inget sådant erhåller 

ambulanssjuksköterskan ett kvitto på att hennes insats var av god kvalitet trots att den var 

påfrestande. Att utvärdera sig själv beskrivs nedan som en del av bearbetningsprocessen av en 

händelse som sker i efterförloppet: 

 

”Jag fick veta att det inte fanns något jag kunde gjort annorlunda så jag fick 

en bra bekräftelse på att det var ett väl utfört arbete trots att jag upplevde 

händelsen som väldigt traumatisk. Som sagt, nu gick det ju bra allt, men att 

ändå få höra att man gjort ett bra jobb trots att jag kände mig stressad” 

 

Andra föredrar mer organiserade former av uppföljning på händelser vilka kan bedrivas på 

olika sätt. Nedanstående två citat visar på två olika metoder som ambulanssjuksköterskorna 

har erfarit efter traumatiska händelser: 
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”Sen att man kanske har en större samling sen där man kan få en helhetsbild 

av vad som har hänt. I händelseförloppet, vad som har hänt på akuten, vad 

man har gjort, vad man har hittat för fynd, vad som har hänt på IVA. Men att 

baka ihop flera arbetsplatser det tycker inte jag är bra. Vilket arbetsgivaren 

har en tendens att vilja göra” 

 

”Vår chef ringdes ju in då som tog in en helt ny besättning. Så var var ju 12 

pers då, så det låg ju folk överallt, men vi fick ju helt enkelt inte åka hem. Vi 

satt ju och pratade som hela natten i stort sett. Bara rent fritt” 

 

Valet av hanteringsmetod är likt upplevelsen av traumatiska händelser föränderlig, individuell 

och subjektiv. Den kan vara beroende av olyckans omfattning, omständigheter eller vilken 

erfarenhet som besitts. En likhet alla ambulanssjuksköterskor emellan upplever är att 

uppföljningen av händelsen bör innehålla mer information om fallet, för att få en djupare 

förståelse för hela händelseförloppet vilket i sin tur leder till möjlighet att komma vidare i sin 

bearbetning. Var och hur uppföljningen bör presenteras, skiljer sig dock åt. Vissa föredrar 

debriefing, andra defusing, den tredje kanske vill samtala runt fikabordet medan den fjärde 

vill sitta med och lyssna på andras upplevelse av händelsen och på så vis komma vidare i sin 

bearbetning.   

 

6. DISKUSSION  

6.1 Metoddiskussion  

Designen 

Syftet med studien var att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelser och hantering av 

traumatiska händelser i tjänst. För att komma åt denna typ av data användes en kvalitativ 

ansats med semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ ansats används för att studera erfarenheter 

och upplevelser samt för att tolka mening. Kvalitativ ansats används även för att erhålla en 

djupare förståelse av det undersökta fenomenet, detta utifrån individens upplevelser och 

erfarenheter av sin livsvärld (Polit & Beck, 2012). Denna ansats var lämplig då den speglar 

individens upplevelser utifrån dennes perspektiv vilket korrelerar väl med studiens syfte. 

Genom intervjuer har författarna lyckats belysa det unika i varje ambulanssjuksköterskas sätt 
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att uppleva och hantera en traumatisk händelse. Nackdelar som identifieras är att vid denna 

typ av undersökning är antalet deltagare relativt litet, vilket i sin tur begränsar 

generaliseringsbarheten utav resultatet. Men enligt Kvale och Brinkman (2012) skall fokus 

inte alltid ligga på hur resultatet kan generaliseras i största allmänhet utan om den kunskap 

som produceras via studien kan överföras till andra relevanta situationer. En annan nackdel 

kan vara att deltagaren vid intervjutillfället styr sina svar efter vad han/hon tror att 

intervjuaren vill höra relaterat till en viss maktassymetri (Kvale & Brinkman, 2012). 

Författarna till denna studie har därför, under intervjuerna, varit tydliga med att lyfta att det är 

respondenternas uppleveser som ska framhävas. Frågor som ”vad som önskas av intervjun 

och vilka svar vill ni ha?” har framkommit och då har författarna lagt betoning på att det är 

respondenternas egen upplevelse som ska belysas. Allt för att maktställning och 

maktsymmetri inte ska styra studiens resultat.  

 

Urvalsprocessen 

Inklusionskriteriet att det skulle vara en legitimerad sjuksköterska grundades på att samtliga 

deltagare skulle inneha samma grundutbildning med samma ansvar för patienten prehospitalt. 

Minst ett års yrkeserfarenhet valdes för att deltagaren skulle hunnit få en viss erfarenhet och 

hunnit uppleva en traumatisk händelse i tjänsten. De två ambulansstationerna valdes ut 

eftersom de båda författarna utförde sina verksamhetsförlagda utbildningar där. En markant 

skillnad kan urskiljas mellan deltagarna på de två stationerna. Medelåldern för deltagarna på 

stationen i mellersta Sverige var 28,2 år medan den i norra Sverige var 44,6 år, med en 

genomsnittlig yrkeserfarenhet på 1,5 år respektive 21 år. Fördelningen av de två som var 

vidareutbildade var jämnt fördelade mellan stationerna. Av deltagarna var 40 procent kvinnor, 

resterande 60 procent var män. Eftersom författarna gav ut informationsbrev så att 

ambulanssjuksköterskorna själva fick lämna en intresseanmälan för deltagandet i studien, går 

det därför inte att utesluta att det skulle kunna vara en specifik grupp av 

ambulanssjuksköterskor som sökt sig till denna undersökning.  

 

Urvalet var ändamålsenligt vilket innebär att författarna inte hade någon inverkan på vilka 

som valde att delta i studien eller ej. Polit och Beck (2012) framhäver slupmässigt urval inte 

vara den främsta metoden för att hitta bra respondenter i kvalitativ forskning utan fokus läggs 

istället på att de har rätt kunskap samt eventuellt uppfyller vissa kriterier. Studiens 

respondenter uppfyllde kriterierna för ändamålsenligt urval i kvalitativ forskning. Värt att 
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lyfta är att könsfördelningen mellan respondenterna inte representerar den faktiska 

populationen i Sverige, där det är större andel män än kvinnor än vad studien avspeglar. 

Genomsnittsåldern tros även den inte avspegla verkligheten till fullo, men enligt Polit och 

Beck (2012) är målet inom kvalitativ forskning ej att resultatet är överförbart utan vikten 

läggs istället på att belysa individernas upplevelser, vilket författarna fokuserat på i denna 

studie. En brist i urvalet författarna funnit är att endast 2 sjuksköterskor är specialistutbildade 

dock har alla erfarenhet av traumatiska händelser, vilket ändå är det område studien berör, så 

alla respondenterna bidrar till en ge en beskrivning av det undersökta fenomenet.  

 

Datainsamlingsdiskussion 

Trots en intervjuguide, var det en utmaning för författarna att få en utförlig intervju som 

varade enligt planeringen i 45 minuter. Flera följdfrågor fick utarbetas allteftersom intervjun 

fortskred för att få så mycket material som möjligt. Samtalet spelades in med hjälp av en 

diktafon. Författarna upplevde att diktafonen påverkade deltagarna i viss mån, då flertalet 

deltagare blev mer avslappnade och pratade vidare lite efter intervjuns slut då diktafonen 

stängts av. Deltagarna hade många gånger en stor erfarenhetsbank av traumatiska händelser 

och uttryckte att det var svårt att välja vilka fall de skulle exemplifiera. I en av intervjuerna 

blev samtalet avbrutet på grund av ett nytt uppdrag av SOS alarm. Författaren befarade att 

detta kunde inverka negativt på intervjun och att den skulle bli väldigt kort men deltagaren 

tog denna ”paus” till att reflektera kring sina erfarenheter av traumatiska händelser och hur 

dessa hanteras. Intervjun kunde sedan fortskrida utan problem och deltagaren hade mer att 

berätta och det blev en av de längsta intervjuerna i hela studien. Då intervjuerna genomfördes 

på två olika platser i landet, hade författarna ej möjlighet att utföra intervjuerna tillsammans. 

Detta kan ha färgat materialet och hur intervjuerna formades. Risken för detta försökte 

författarna motverka genom intervjuguiden och en gemensam struktur för hur intervjun skulle 

genomföras. 

 

Den genomförda studien har sin grund i människans upplevelser. Det är en kvalitativ studie 

vilket gör att antalet analysenheter inte påverkar överförbarheten i samma utsträckning som 

kvantitativa studier. Kvalitativa studiers tillförlitlighet bedöms utifrån trovärdighetsbegreppet 

bestående av pålitlighet, överförbarhet, tillgänglighet och bekräftelsebarhet (Polit & Beck, 

2012). Författarna anser det finnas en stor variation i ambulanssjuksköterskornas upplevelser 

och med det anses även giltigheten vara god. För att stärka studiens pålitlighet har analysen 
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och framtagandet av resultatet kontinuerligt granskats kritiskt av författarna. Då de två 

författarna enskilt utförde analysen och båda fann citat med likande innebörd bedömas risken 

vara liten att förförståelsen avfärgades i studiens resultat. Studiens bekräftelsebarhet anses ha 

ökat då citaten togs ut av två olika personer som båda fann citat med likande innebörd som 

innehöll de fynd som skulle komma att lyftas i studiens resultat. Studiens tillförlitlighet är 

svår bedömd då resultatet är individstyrt och misstänks vara beroende av vilka respondenter 

som väljer att medverka i studien. Utförs undersökningen i storstäder kan det eventuellt 

avspeglas i resultatet. Något som dock stärker att tillförlitligheten är god är att liknande 

upplevelser gällande traumatiska händelser i tjänst finns hos ambulanssjuksköterskorna på de 

båda stationerna, trots att de arbetar på olika platser i landet med olika förutsättningar. 

 

Urvalet styr studiens överförbarhet. Könsfördelningen var till stor del representativ för de två 

ambulansstationer där studien genomfördes. Ålders- och erfarenhetsfördelningen var väldigt 

skiftandes, men med en median på 11års erfarenhet och en medianålder på 32 år, anser 

författarna att respondenterna har en god fördelning gällande både ålder och erfarenhet. 

Resultatet tros dock variera beroende på var studien genomförs, sett till ålder, erfarenhet, 

organisation, antal resurser och liknande. Därav kan överförbarheten till viss del garanteras 

(Graneheim & Lundman, 2004, 2008). 

 

Etikdiskussion  

Då en av författarna har arbetat inom akutsjukvården i många år samt utfört 

verksamhetsförlagd utbildning på den aktuella ambulansstationen har hon en viss etablerad 

relation till personalen och vissa av deltagarna i studien. Detta kan ha inverkat på resultatet 

och vid förfrågan om deltagande har författaren understrukit att det är på frivillig basis samt 

aktivt försökt förhindra någon form av beroendeställning. Enligt Polit och Beck (2012) 

påverkas människan av sin omgivning och att människor agerar i relation till varandra med en 

viss makt över varandra. Denna makt kan användas på ett positivs eller negativt sätt. I en 

intervjusituation är detta högst väsentligt då båda i relation till varandra formar situationen 

och samtalets väg. Författarna försökte därför medvetandegöra dilemmat för att förhindra att 

relationen avspeglades i studiens resultat. 

 

Ett etiskt övervägande som författarna gjorde var att studien kunde komma framkalla 

obearbetade minnen från traumatiska händelser. Under- och efter varje intervju kände 
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författaren in deltagarnas sinnesstämning samt informerade om att det fanns stöd att tillgå vid 

behov. Detta behov förelåg dock inte hos någon av deltagarna.   

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser och hantering av 

traumatiska händelser i tjänst. Resultatet visade att en traumatisk händelse är en subjektiv, 

individuell upplevelse som är föränderlig. Exempel på vad ambulanssjuksköterskorna lyft 

fram som traumatisk händelse har resulterat i fyra huvudkategorier; ”svårhanterligt vid 

bristande erfarenhet”, ”stress och hjälplöshet vid kontrollförlust”, ”berörs lättare vid 

association till sig själv” samt ”sekundära upplevelser av traumatiska händelser”. 

 

Anledningen till varför studiens författare anser det vara av vikt att lyfta 

ambulanssjuksköterskornas upplevelse av traumatiska händelser samt hanteringen av dessa är 

på grund av att forskning (Ahl, Hjälte, Johansson, Wireklint- Sundström, Jonsson & Suserud, 

2005) visar att risken att vara med om en traumatisk händelse är som störst inom den 

prehospitala vården när de ställs i relation till övrig sjukvård. I studiens resultat fann 

författarna ett mönster i upplevelserna och de metoder som används för att hantera 

traumatiska händelser i likhet med Jonsson och Segestens (2004b) indelning av traumatiska 

händelser, med faserna pre-trauma, mid-trauma och post-trauma. Studiens resultat kan 

därmed delas in i tre olika faser. Nedan följer ett beskrivande exempel på indelningen. 

Resultatet visade att en mental förberedelse startades redan då larmet kom för att bättre kunna 

hantera känslan av stress. Det bestämdes vem som skulle göra vad för att förhindra att känslan 

av bristande kontroll och hjälplöshet skulle uppstå. I likhet med pre-trauma begreppet 

karakteriseras denna fas av en inre dialog där en visualisering av olyckan görs i förberedande 

syfte. Studiens resultat visar även på att den mentala förberedelsen inrymmer en dialog med 

kollegan vilket tidigare inte inrymts i pre-traumafasen.  

 

På skadeplats lät ambulanssjuksköterskan agerandet ta kontroll över känslorna. Reaktionen på 

händelsen kom sekundärt. Då uppstod känslor av stress och hjälplöshet. 

Ambulanssjuksköteskan rannsakade sig själv för att finna om det fanns något som kunde ha 

gjorts bättre. Väl tillbaka på ambulansstation fanns ett kollegialt stöd vilket ansågs vara 

viktigt i hanteringen av en traumatisk upplevelse. Under mid-trauma beskrivs tidsperioden 
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som intensiv där stressen blir överväldigande. Post-trauma karakteriseras av skuld, skam, 

återhämtning och re-orientering (Jonsson & Segestens, 2004b). I studiens resultat 

framkommer det att under en traumatisk händelse, det vill säga mid-trauma, beskriver 

ambulanssjuksköterskan sig uppleva att stressen har sin grund i kontrollförlusten. Författarna 

till denna studie har funnit paralleller i känslan av stress under mid-traumafasen som tidigare 

studie inte beskriver. I resultatet går det att utläsa att stressen har sin grund i känslan av 

bristande kontroll och erfarenhet. I denna studie exemplifieras med andra ord var stressen har 

sin grund till skillnad mot tidigare studie. De upplevelser ambulanssjuksköterskorna i denna 

studie beskriver sig ha efter en traumatisk händelse är ej i likhet med post-traumafasen. I 

denna studie beskriver sig ambulanssjuksköterskan lägga fokus på att analysera sitt agerande. 

De beskriver sig inte ha känslor som skam och skuld utan fokus ligger istället på att rannsaka 

sig själv. De försöker utvärdera om något kan göras annorlunda tills nästa gång en liknande 

situation utspelar sig. Återhämtningsfasen finns dock beskriven, då i form av det kollegiala 

stödet, som ambulanssjuksköterskan beskriver utspelar sig i tät anslutning till händelsen. Då 

kommer reaktionen på händelsen som leder till en bearbetning vilket i sin tur mynnar ut i till 

en återhämtning.  

 

Resultatet i denna studie visar att ambulanssjuksköterskor upplever många olika situationer 

som traumatiska. Ett flertal faktorer har lyfts upp i studiens resultat som kan bidra till att en 

situation upplevs vara traumatisk. En av de faktorer är att något som anses vara ett normalt 

vardaglig ärende kan upplevas som traumatiskt om det finns något hos den specifika patienten 

som gör att det går att associera händelsen till sig själv. Identifikation med patienten är en 

bidragande faktor till om en händelse upplevs vara traumatisk eller ej (Goldberg et al., 2002; 

Jonsson & Segesten, 2003). Det som gjorde att situationerna som beskrevs i resultatet i denna 

studie upplevdes traumatiska var många gånger att ambulanssjuksköterskorna saknade 

erfarenhet för att hantera och kontrollera det som situationen innebar. Enligt Goldberg et al. 

(2002) kan ambulanssjuksköterskor med mindre erfarenhet uppleva situationer annorlunda än 

en mer erfaren kollega. Resultatet i denna studie visade vidare att denna kontrollförlust 

genererade känslor av stress och hjälplöshet och att många traumatiska situationer och 

händelser etsade sig fast i deras minne. Jonsson, Segesten och Mattsson (2003) förklarar att 

stress är en naturlig del efter en traumatisk händelse och att det i efterförloppet är vanligt 

förekommande att sinnesintryck och minnesbilder återupprepas. Ett sätt att hantera denna 

stress kan vara att innan ett möte med en traumatisk situation förbereda sig mentalt, vilket 
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deltagarna i denna studie gjorde för att hantera situationen. Forskning (Jonsson & Segesten, 

2004b) beskriver att ambulanssjuksköterskan på väg ut till en patient ofta för en inre dialog 

för att mobilisera handlingskraft utifrån tidigare erfarenhet och larminformation. Genom att 

förbereda sig inför den mötande situationen kan de skapa en mer ändamålsenlig 

handlingsberedskap.  

 

Studiens resultat visar på att omhändertagandet av sjuka barn upplevs som traumatiskt och 

svårhanterligt. Skillnaden mot ”förstagångshändelser” är att här upplever 

ambulanssjuksköterskan situationen som stressfull och traumatisk trots att det inte är första 

gången de upplever den. Ambulanssjuksköterskan resonerar kring att det grundas i en 

bristande erfarenhet i omhändertagandet av barn och en osäkerhet gällande doseringar av 

läkemedel. Jewekes (2006) beskriver att fåtalet av de utryckningar ambulansen gör innefattar 

barn och av dessa är det uppskattningsvis bara hälften av alla som är allvarligt skadade. På 

grund av detta beskrivs det vara svårt att bedöma när barnet är akut sjuk, därför är känslor 

som rädsla för felbehandlingar vanliga. I den aktuella studien har det framträtt att det inte 

enbart behöver vara barn som är sjuka eller skadade som upplevs vara traumatisk, utan det 

kan även vara om barnet far illa i sammanhanget. Ambulanssjuksköterskan beskriver 

svårigheten att möta barn i prehospitala miljöer där misär råder och barnet far illa. Barn som 

far illa är en kategori som även framhävs som traumatisk i litteraturen (jfr. Goldberg et al., 

2002; Jonsson & Segesten, 2003) där det tydligt beskrivs inte behöva vara en stor olycka med 

många drabbade för att händelsen ska bli svårhanterlig.  

 

Författarna till denna studie anser det vara av stor vikt att lyfta kategorin ”omhändertagandet 

av barn är svårhanterligt” då mer eller mindre alla deltagare framhävde omhändertagandet av 

barn som traumatiskt. Resultatet samt den litteraturgenomgång som gjorts visar på att 

ambulanssjuksköterskorna har bristande erfarenhet gällande omhändertagandet av barn. 

Författarna vill därför påpeka betydelsen av regelbunden övning och utbildning för att kunna 

bedriva en säkrare vård, en vård där både ambulanssjuksköterskan, barnet och föräldrarna 

känner sig trygga. Jewekes (2006) belyser just utbildning och övning som viktiga aspekter för 

att ambulanssjuksköterskan ska känna sig trygg i omhändertagandet av sjuka svårt sjuka barn.  
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I studies resultat kan det utläsas en god relation kollegor emellan byggs på ett stort förtroende. 

Den goda relationen beskrivs vara en av de viktigaste faktorerna i bearbetningsprocessen av 

traumatiska händelser. Kollegorna på ambulansstation finns där som stöd, trots att 

ambulanssjuksköterskan själv inte är medveten om vilken psykisk påfrestning händelsen 

bidragit till. Goldberg et al. (2002) menar på att en bra kollega, som ambulanssjuksköterskan 

känner förtroende för, är en av de mest betydelsefulla faktorerna för att förebygga långvariga 

stressreaktioner. Stress som Jonsson, Segesten och Mattsson (2003) beskriver vara en naturlig 

känsla som uppstår innan, under och efter en traumatisk händelse. Detta styrker att 

ambulansorganisationen arbete med sin uppbyggnad av aktivt kamratstöd är något som 

ambulanssjuksköterskan har vinning av(Dyregrov, 2003), ett stöd som i studiens resultat lyfts 

som väl fungerande. Det kollegiala stödet har i resultatet genomsyrats av samtal kollegor 

emellan men Ahl et al. (2005) beskriver att när ambulanssjuksköterskor arbetat en längre tid 

tillsammans utvecklas en förmåga att, utan att behöva använda ord, förstå när kollegan är i 

behov av stöd.   

 

I bakgrunden (Jonsson, Segesten & Mattson, 2003) påvisas starka samband mellan antal 

yrkesverksamma år och förekomst av stressymptom och andra psykologiska sjukdomar. 

Risken finns att detta fenomen inte framträtt i studiens resultat i samma utsträckning. 

Författarna misstänker framförallt att resultatet gällande ”förstagångshändelser” och 

”bristande erfarenhet” har blivit mer framträdande i studien. Författarna anser det ändå varit 

av värde att presentera detta som ett framträdande resultat då mer än hälften av deltagarna 

beskriver förstagångshändelser som traumatiska.   

 

6.3 Förslag på vidare forskning 

För att få en djupare förståelse och kunskap om hur händelser i det vardagliga arbetet i 

ambulansen påverkar individen krävs mer omfattande studier, med både kvalitativ som 

kvantitativ data. För att kunna beskriva personliga upplevelser behövs även studier med fler 

deltagare. Intressant vore att kartlägga om det föreligger skillnader mellan till exempel 

ambulanssjukvårdarens uppfattning kontra ambulanssjuksköterskans. Finns det skillnader runt 

om i landet med tanke på storstad kontra landsbygd eller belastningen på stationen relaterat 

till möjligheten för ventilering och avlastande samtal. Det är även intressant att följa upp hur 

organisatoriska faktorer såsom arbetstid, måltidsuppehåll och möjlighet för återhämtning kan 
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påverka dagsformen och därmed känsligheten för allvarligare reaktioner efter traumatiska 

händelser. 

 

7. SLUTSATS 

Sammanfattningsvis framkommer det att en traumatisk händelse är en subjektiv, individuell 

upplevelse som är föränderlig. Individen äger rätten att själv definiera vad som upplevs vara 

en traumatisk händelse och att stödet från arbetsgivaren bör ske efter 

ambulanssjuksköterskans förutsättningar och önskemål. Exempel på vad som kan upplevas 

som en traumatisk händelse har delats in i fyra huvudkategorier med flertalet 

underkategorier. Svårhanterligt vid bristande erfarenhet där första gångs händelser och 

omhändertagande av barn ingår. Stress och hjälplöshet vid kontrollförlust där det 

framkommer att en traumatisk upplevelse är när stressen överstiger ambulanssjuksköterskans 

kontroll, detta leder till känslor som stress och hjälplöshet. Berörs lättare vid association till 

sig själv där citaten beskriver att det inte behöver vara den stora händelsen som upplevs som 

traumatisk utan om ambulanssjuksköterskan kan relatera till sig själv eller sin familj blir 

händelsen mer traumatisk. Sekundära upplevelser av traumatiska händelser som belyser 

ambulanssjuksköterskans tankar och känslor som kommer sekundärt efter olyckan.  

 

Kunskap om vad ambulanssjuksköterskan uppfattar som traumatiska händelser, hur de 

reagerar på dessa och vilka interventioner som hjälper till i hanteringen stärker 

ambulanssjuksköterskan i sin bemästring och inre kontroll. Det är viktigt att notera att 

hälsotillståndet hos ambulanssjuksköterskan även kan påverka deras förmåga att utföra 

arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt, vilket därför inte enbart gör det till en 

arbetsmiljöfråga utan även en patientsäkerhetsfråga.  
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     Bilaga 1 

      Till verksamhetschefen vid 
        ambulanssjukvården 
Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

Förfrågan om genomförande och förmedlande av deltagande till intervjustudie  

En litteraturgenomgång visar att ambulanssjuksköterskan befinner sig i riskzonen för att 

drabbas av psykisk- och fysisk ohälsa. Studier indikerar att ambulanspersonal kan utveckla 

allvarliga posttraumatiska stressreaktioner efter en traumatisk händelse. Kunskap kring dessa 

reaktioner och stressfaktorer är av betydelse för att förebygga negativa effekter på 

ambulanspersonalens hälsa samt på deras förmåga att utföra sina arbetsuppgifter. Syftet med 

denna studie är att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelser och hantering av traumatiska 

händelser i tjänst.  

 

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om tillåtelse att få genomföra denna studie vid 

din ambulansenhet samt att vara oss behjälplig att vidareförmedla vår förfrågan till 

ambulanssjuksköterskor om deltagande i en intervju. Vi behöver hjälp att rekrytera 10 

ambulanssjuksköterskor från två olika ambulansstationer i Sverige. Deltagarna ska vara 

legitimerade sjuksköterskor verksama inom ambulanssjukvården med minst ett års 

yrkeserfarenhet.  Om du beviljar att denna studie kan genomföras vill vi få lämna ut ett 

informationsbrev alternativt muntligen informera om studien vid ett APT. De 

ambulanssjuksköterskor som anmäler sitt intresse för deltagande skickar tillbaka ett skriftligt 

informerat samtycke och kommer att sedan att kontaktas av författarna för att tillsammans 

bestämma tid och plats för intervjun. Uppskattad intervjutid beräknas vara 45-60 minuter. 

Resultatet kommer att sammanställas så att ingen identitet hos patient eller sjuksköterska, 

arbetsplats och ort kommer att finnas. Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst 

avbrytas utan att några skäl behöver anges. 

 

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare 

Med vänlig hälsning 

 

Loella Wikström   Hanna Stenman 

Leg sjuksköterska/student   Leg sjuksköterska/student 

loewik-2@student.ltu.se   hanste-2@student.ltu.se 

mobil: 0708-404340   mobil: 070-5948884 

 

Handledare: Biträdande professor, Lisa Skär 

Luleå tekniska universitet, 0920-491000 vx, lisa.skar@ltu.se

mailto:loewik-2@student.ltu.se
mailto:hanste-2@student.ltu.se
mailto:lisa.skar@ltu.se
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            Bilaga 2 

      Informationsbrev angående 
        deltagande i studie 
Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie  

Arbetet inom ambulansen är mycket varierande. Det kan handla om allt ifrån att ta snabba 

medicinska beslut när någon är allvarligt sjuk, att leda det medicinska skadeplatsarbetet på en 

stor olycka till att köra transporter där någon är kroniskt sjuk. Det innebär att 

ambulanspersonal måste kunna hantera både akuta situationer där snabba beslut är nödvändigt 

till icke akuta där det mer handlar om att ge god omvårdnad under transporten. Syfte med 

denna studie är att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelser och hantering av traumatiska 

händelser i tjänst. 

 

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig som är legitimerad sjuksköterska verksam inom 

ambulanssjukvården med minst ett års yrkeserfarenhet, om deltagande i en studie om 

upplevelser och hantering av traumatiska händelser i tjänst. För deltagande anmäler du ditt 

intresse genom att skicka tillbaka ett skriftligt informerat samtycke på bifogad svarstalong. Vi 

kommer sedan att kontakta dig för att tillsammans bestämma tid och plats för intervjun. 

Uppskattad tid för intervjun beräknas vara 45-60 minuter. Resultatet kommer att 

sammanställas så att ingen identitet hos patient eller sjuksköterska, arbetsplats och ort 

kommer att finnas. Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att några 

skäl behöver anges. 

 

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare 

Med vänlig hälsning 

 

 

Loella Wikström   Hanna Stenman 

Leg sjuksköterska/student   Leg sjuksköterska/student 

loewik-2@student.ltu.se   hanste-2@student.ltu.se  

mobil: 0708-404340   mobil: 070-5948884 

 

 

Handledare: Biträdande professor, Lisa Skär 

Luleå tekniska universitet, 0920-491000 vx, lisa.skar@ltu.se

mailto:loewik-2@student.ltu.se
mailto:hanste-2@student.ltu.se
mailto:lisa.skar@ltu.se
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Svarstalong  

 

Jag har tagit del av informationen om studiens upplägg och syfte och jag är medveten om att 

jag kan avbryta mitt deltagande när som helst under studiens gång utan att behöva uppge en 

anledning. 

 

 

Jag vill gärna ha mer information om studien:  

 

Jag önskar delta i studien: 

 

 

 

 

Namn:  

 

Telefonnummer: 

 

E-post:  
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     Bilaga 3 

Intervjuguide 

Jag vill inleda med några bakgrundsfrågor: 

- Hur gammal är du? 

- Hur länge har du arbetat inom ambulansen? 

- Vad har du för utbildning/specialistutbildning? 

 

- Beskriv vad du anser är en traumatisk händelse inom ditt arbete.  

 

- Berätta om någon specifik situation där du varit med om en traumatisk händelse.  

 

- Berätta vad det var som hände. 

 

- Hur reagerade du i den här situationen?  

 

-  Hur hanterade du situationen och de reaktioner som uppstod?  

 

- Har det påverkat ditt sätt att arbeta i ambulansen? 

 

- Hur påverkade det här dig i ditt vardagliga liv? 

 

- Fick du den hjälp och det stöd du behövde?  

Om ja – vad för hjälp? Om nej – vad hade du velat ha hjälp med? 

 

Följdfrågor 

Hur kändes det då? 

Vad tänkte du då? 

Hur menar du? 

Kan du utveckla? 

 

Jag tänkte avrunda lite här, är det någonting du tycker att jag har missat eller som du vill 

tillägga? 


