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Abstrakt 
 

Antalet anrop till ambulans har ökat kraftigt. Sjuksköterskor löper stor risk för 
psykiska och fysiska skador samt sjukdomar i arbetet, och löper en större risk för 
utbrändhet. Syftet med studien var att beskriva hur specialistsjuksköterskor i 
ambulans upplevde sin hälsa i relation till ambulanskörningar. En kvalitativ 
intervjustudie med åtta specialistsjuksköterskor i ambulans genomfördes där en 
semistrukturerad frågeguide användes. Vid analys av data användes kvalitativ 
tematisk innehållsanalys. Detta resulterade i ett tema; upplevelse av hälsa trots 
ohälsofaktorer och sju kategorier; Förskjutna mattider påverkar kostintag; nattsömnen 
blir störd; stress upplevs; bristande möjligheter att bearbeta ambulanskörningar; 
behov av träning men inte hinna; försämrad arbetsmiljö pga behovet av vila; behov av 
återhämtning men inte hinna. Resultatet i vår studie visade likheter med andra studier 
vad gäller ohälsofaktorer. Vårt resultat skiljer sig dock då ohälsa visar sig i andra 
studier men inte i våran. Minskad patientsäkerhet i relation till ohälsofaktorer ses 
också. En slutsats som kan dras är att arbetsgivaren bör sätta in resurser för att minska 
ohälsofaktorer då dessa kan leda till minskad patientsäkerhet. Vidare forskning bör 
göras om de ohälsofaktorer specialistsjuksköterskor i ambulans upplever för att 
minska eller förhindra dessa och öka patientsäkerheten. Detta kan göras genom 
studier som undersöker organisatoriska förändringar som kan göras för ambulansen 
för att motverka ohälsofaktorer, och även studier som fokuserar på vilket sätt 
patientsäkerheten kan påverkas i ambulansen. 

 

Nyckelord: Specialistsjuksköterskor, ambulans, kvalitatitiv intervjustudie, 
omvårdnad, ohälsa, hälsa, ohälsofaktorer, patientsäkerhet. 
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Abstract 
 

The number of calls to the ambulance has increased sharply. Nurses are at high risk 
for mental and physical injuries and illness at work, and at a higher risk for burnout. 
The purpose of the study was to describe how specialist nurses in the ambulance 
reported that their health in relation to ambulance transports. A qualitative interview 
study with eight specialist nurses in the ambulance was conducted in which a semi-
structured interview guide was used. A qualitative thematic content analysis was used 
for the analysis. This resulted in one theme; experience of health despite aspects of 
illness and seven categories; Staggered mealtimes affect dietary intake; night sleep is 
disturbed; experienced stress; inability to process ambulance runs; need for training 
but not having the time; deteriorated working environment due to the need for rest; 
need of recovery, but not having the time. The results of our study showed similarities 
with other studies regarding aspects of illness. Our results differ, however, because 
illness is shown in other studies but not in ours. Reduced patient safety in relation to 
aspects of illness are also seen. A conclusion that can be drawn is that the employer 
should put in resources to reduce aspects of illness as these can lead to decreased 
patient safety. Further research should be done on the aspects of illness specialist 
nurses in the ambulance experience to reduce or prevent these and increase patient 
safety. This can be done through studies that examine organizational changes that can 
be made for the ambulance to counter aspects of illness, and also studies focusing on 
how patient safety can be affected in the ambulance. 

 

Keywords: Specialist nurses, ambulance, qualitative interviews, nursing, illness, 
health, aspects of illness, patient safety. 
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Bakgrund 
 

Rapporter från media och myndigheter kommer dagligen om att sjukvården har 

problem med att få tag på sjuksköterskor men även på att patientantalet ökar kraftigt 

till både öppen- och slutenvården. Det är även känt att antalet ambulanskörningar har 

ökat allt mer under de senaste åren och med det även arbetsbelastningen (Cantwell et 

al., 2015). Enligt statistik från SOS-alarm (2015) har antalet anrop till ambulans i 

riket ökat kraftigt i perioden 2009-2014 (se figur 1). I Norrbotten är de två 

ambulansstationerna med flest körningar Luleå respektive Boden där Luleå visar på 

konstant ökning i ambulanskörningar (se figur 2). 

 

Figur 1 Antal anrop till SOS mellan 2009- 2014 (SOS-alarm, 2015). 

 

Figur 2 Antal ambulanskörningar/år Luleå och Boden (Norrbottens läns landsting, 
division närsjukvård, 2016). 
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De sjuksköterskor som arbetar i ambulans idag kan vara endast grundutbildade, men i 

första hand väljs specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning mot antingen 

ambulanssjukvård, intensivsjukvård eller anestesisjukvård för att arbeta i ambulans 

(M. Morin, personlig kommunikation, 2 februari 2016).  

 

Att jobba i ambulans innebär att ligga i beredskap för ambulanskörningar. 

Ambulanskörningar innebär ett uppdrag för specialistsjuksköterskan att bedöma och 

vårda patienter efter att de har ringt till SOS-alarm. SOS-alarm i sin tur larmar till 

ambulansen att de måste åka på en ambulanskörning till en patient. På väg ut till 

patienten gör sig ambulanspersonalen redo för vad de kommer möta, funderar över 

vilka risker som finns och vilken utrustning som behövs hos patienten. När 

ambulanspersonalen inte är på en ambulanskörning, utan ligger i beredskap på 

stationen, så görs andra arbetsuppgifter. Dessa arbetsuppgifter handlar om bilvård, 

städning på stationen och på det rum de ska sova, samt att se till att ambulansen är 

fullt utrustad (M. Morin, personlig kommunikation, 10 juni 2016). Då 

ambulanskörningar är det centrala i arbetet och andra arbetsuppgifter görs i väntan på 

nästa ambulanskörning så har vi därför valt att fokusera på ambulanskörningar. 

 

Enligt Hegg-Deloye et al. (2012) utsätts ambulanssjuksköterskan för både fysiska och 

psykiska påfrestningar i sitt dagliga arbete. Genom ihållande exponering för dessa 

påfrestningar kan det leda till utveckling av psykiska funktionshinder, hjärt- och 

kärlsjukdomar samt övervikt.  

Forskning visar på att det finns fysiska påfrestningar i yrket som sjuksköterska i 

ambulans och faktorer för att minska dessa tas upp.Enligt Svedin, Norrlander och 

Fläckman (2012) ses ett signifikant samband mellan arbetsmängd, upplevt 

hälsotillstånd och trötthet. I studien framkommer också att många upplever det svårt 

att äta hälsosamt på grund av oregelbundna arbetstider, och att övervikt samt diabetes 

är förekommande hos sjuksköterskor i ambulans relaterat till detta. Vidare beskrivs 

sjukdom på cirkulationsorganen som den vanligaste förtida dödsorsaken hos 

sjuksköterskor i ambulans och i studien uppmättes signifikant högre blodtryck än hos 

övriga befolkningen. Man jämför även hälsotillståndet mellan räddningstjänsten och 
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sjuksköterskor i ambulans. Där visar resultatet ett signifikant samband mellan 

hälsotillståndet och möjligheten till träning på arbetet. Sjuksköterskorna i ambulans 

upplever i stor utsträckning att de inte har möjlighet att träna och i jämförelse har de 

sämre hälsotillstånd än den andra undersökningsgruppen som bestod av brandmän. 

Sjuksköterskor i ambulans tvingas många gånger arbeta långa skift, ofta utan vila och 

återhämtning mellan larmen. Detta skapar enligt Paterson, Sofianopoulos och 

Williams (2014) stor risk för psykiska och fysiska skador, och sjuksköterskor i 

ambulans löper en större risk för utbrändhet. De menar på att det finns ett samband 

mellan lång vakenhetstid, lite sömn och trötthet men även mellan en hög 

arbetsbelastning och utmattning där framförallt ökad arbetsbelastning på natten ses 

som en stor anledning till trötthet och utmattning. Att äta på väg till larm och att inte 

ha möjlighet till måltidsuppehåll eller matraster leder till stress. 

 

Enligt Regehr och Millar (2007) så har sjuksköterskor i ambulans en större risk att bli 

utbrända jämfört med andra arbetskategorier inom vårdyrket, detta på grund av högre 

risk att ställas inför traumatiska händelser som skapar psykiska påfrestningar. I 

studien framkommer även att sjuksköterskor i ambulans uttrycker att ju fler körningar 

de får utan att återhämta sig mellan körningarna, desto mer stress blir de utsatta för. 

Stressen byggs på under arbetspasset utan möjlighet att reflektera och det skapar 

ohälsa och sjukdomssymtom som depression och utbrändhet hos sjuksköterskor i 

ambulans. 

 

Enligt Svedin, Norrlander och Fläckman (2012) finns det ett negativt samband mellan 

skiftarbete och insomningssvårigheter där sjuksköterskorna i ambulans upplever att de 

har sömnsvårigheter. Detta relateras i studien till de oregelbundna arbetstiderna 

sjuksköterskorna i ambulans har. Vidare i studien ses att sjuksköterskorna i ambulans 

skattar själva att deras arbete är psykiskt påfrestande. 

Forskning visar på att det är viktigt med stöd på arbetsplatsen. Det visar sig att det går 

att minska de negativa följderna av en stressfull händelse genom socialt stöd 

(Hugdelius, Berg, Westerberg, Grifford, & Adolfsson, 2014). Enligt Aasa, Brulin, 

Ängquist & Barnekow-Bergkvist (2005) visar deras studie på att fysiska och psykiska 
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symtom hos sjuksköterskan i ambulans är relaterat till arbetsmiljön och möjligheten 

till stöd på arbetet. Studien visar att på de ambulansstationer som ger ett bra stöd och 

samtal efter traumatiska händelser, så mår sjuksköterskorna i ambulans generellt 

bättre och har färre symtom på ohälsa än hos de som inte får detta stöd. 

Enligt Patterson et al. (2014) så  är utmattning ett symtom som härleds från trötthet. 

Det påverkar ambulanspersonal genom att de inte kan agera normalt både psykiskt 

och fysiskt. Tröttheten är kopplat både till nedsatt prestationsförmåga och 

säkerhetsrisker för både patienter och personal. I deras studie rapporterade mer än 

50% av ambulanspersonalen att de upplevde en kraftig trötthet under sitt arbetspass. 

Det visar sig att ambulanspersonal som är trött har större risk att skada sig jämfört 

med någon som inte är trött. Även patientsäkerheten påverkas då ambulanspersonalen 

upplever trötthet och många fel i vården görs i samband med detta.  

 

En hög arbetsbelastning visar sig skapa negativa känslor och minska arbetstrivseln, 

vilket skapar ett instabilt känslotillstånd hos sjuksköterskan. En sjuksköterska med 

negativt laddade känslor ger en signifikant sämre vård än sjuksköterskor med ett 

positivt laddat känslotillstånd. Det är också känt att sjuksköterskor med positiva 

känslor arbetar bättre i akuta och kritiska situationer.  De sjuksköterskor som har ett 

negativt laddat känslotillstånd påverkar därför direkt vårdkvalitéten för patienten med 

försämrad patientsäkerhet som följd (Teng, Chang & Hsu, 2009). 

Rational 
 

Statistik visar att ambulanskörningar i Norrbotten har ökat. Viss forskning nationellt 

och internationellt finns på hur arbetet påverkar specialistsjuksköterskor i ambulans 

och forskning beskriver även att arbetsbelastningen är en del av problemet. Mycket 

forskning är internationell och lite forskning finns på hur specialistsjuksköterskor i 

ambulans påverkas i norra Sverige. Då ambulanssjukvården är regionalt styrd krävs 

forskning även i de delar av Sverige som inte tidigare omfattats av dessa studier för 

att kunna se om resultatet från tidigare forskning är överförbart. Nyttan med studien 

är att belysa specialistsjuksköterskor i ambulans upplevelser av hälsa i Norrbotten då 
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tidigare forskning gjord i södra Sverige visar på ohälsa och sjukdom hos 

specialistsjuksköterskor i ambulans. Eftersom ambulanskörningar ökat och 

ambulanskörningar är en stor del av specialistsjuksköterskor i ambulansarbete, så vill 

vi undersöka om deras hälsa påverkas. Vi vill även identifiera om ohälsa finns hos 

specialistsjuksköterskor för att minska de negativa effekter det kan ge för patienten, 

samt se om detta kan påverka patientsäkerheten. 

Syfte 

 
Syftet med studien var att beskriva hur specialistsjuksköterskor i ambulans upplevde 

sin hälsa i relation till ambulanskörningar. 

 

Vår hypotes är att specialistsjuksköterskor i ambulans upplever ohälsa och att det 

yttrar sig både fysiskt och psykiskt, samt att det i stor utsträckning skulle förekommer 

ohälsa hos dem. 

Metod 

Design 
En kvalitativ studiedesign genomfördes. Enligt Polit och Beck (2012, s. 487) 

karaktäriseras kvalitativa studier av ett holistiskt synsätt där forskarna vill förstå 

helheten av vad deltagaren berättar. Vidare beskriver Polit och Beck (2012. s. 139) att 

en kvalitativ studie fokuserar på den upplevda erfarenheten hos studiedeltagaren. I en 

kvalitativ studie analyseras aspekter ur deltagarens liv och erfarenheter och vi valde 

därför att göra en intervjustudie. Enligt Polit och Beck (2012, s. 188) så används 

intervjuer som datainsamlingsmetod då forskaren vill undersöka personers 

upplevelser, vad de tänker och känner om det specifika området som undersöks. 

 

Deltagare 
Denna studie undersökte hur upplevelsen av hälsan var i relation till 

ambulanskörningar och vi har använt oss av ett ändamålsenligt urval. Enligt Polit och 
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Beck (2012 s. 518) så väljer forskarna i ett ändamålsenligt urval ut 

undersökningspersoner som belyser ett normaltillstånd i situationen som studeras. 

Totalt valdes åtta personer ut för intervju där fördelningen mellan män och kvinnor 

var lika. 

 

De intervjupersoner som valdes ut innefattades av inklusionskriterier och exkludering 

skedde utifrån exklusionskriterier. Inklusionskriterierna i vår studie var: mer än ett års 

erfarenhet från ambulans, specialistutbildade sjuksköterskor, både män och kvinnor. 

Exklusionskriterier var grundutbildade sjuksköterskor, de som haft annan frånvaro än 

sjukfrånvaro på minst fyra veckor det senaste året, ej semester inräknat. Enligt Polit 

och Beck (2012, s. 527) så beskriver inte alltid kvalitativa forskare vilken metod som 

används för att välja ut studiedeltagare. Detta bör ända göras för att läsaren ska kunna 

dra slutsatser från studien och kunna tillämpa studien exempelvis på sin arbetsplats 

eller i en ny studie. 

 

Procedur 
Innan deltagare tillfrågades inhämtades skriftligt godkännade från verksamhetschefen 

(Bilaga 1). När vi fått godkännande fick vi information av den tillfrågade 

verksamhetschefen hur vi kunde kontakta berörda enhetschefer. Vi meddelade 

berörda enhetschefer om att studien skulle genomföras. Vi besökte därefter 

ambulansstationerna och informerade muntligt om studien för de sjuksköterskor som 

jobbade på stationen och även vilka inklusionskriterier och exklusionskriterier som 

fanns. Sedan skedde vidare samtal med de sjuksköterskor som visade intresse, och då 

frågades det om inklusions- och exklusionskriterier vilket avgjorde om personen 

kunde delta i studien eller inte. Vi delade ut ett informationsbrev (Bilaga 2) till de 

sjuksköterskor som visade intresse efter den muntliga förfrågan och som matchade 

inklusionskriterierna och inte innefattades av exklusionskriterierna. De tillfrågade 

svarade sedan via mail eller telefon, efter de har läst igenom informationsbrevet, om 

de tackade ja till att medverka i studien. Då bestämdes tid och plats för intervjun i 

samråd med deltagaren där deltagaren bestämde platsen för intervjun. Platsen var 

intervjuerna genomfördes varierade. Vissa deltagare valde att medverka i intervjun i 
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deltagarens hem, och vissa valde ambulansstationen där de arbetade. Intervjun 

utfördes dock alltid i ett enskilt rum. De första två intervjuerna gjorde vi tillsammans 

och därefter gjordes tre intervjuer var. Intervjuerna spelades in med digital 

ljudinspelningsutrustning för att underlätta databearbetning. Detta var också en 

säkerhet för att garantera att materialet inte förvrängdes av misstag. Dessa ljudfiler 

har därefter transkriberats för att kunna användas i dataanalysen (Polit & Beck, 2012, 

s. 534).  

 

Datainsamling 
Specialistsjuksköterskor på ambulansstationerna som matchade inklusionskriterierna 

blev tillfrågade både genom muntlig och skriftlig information. Åtta stycken 

specialistsjuksköterskor valde att vara med i studien och när dessa intervjuer var 

renskrivna och genomlästa tyckte vi att vi uppnått datamättnad. Enligt Polit och Beck 

(2012, s. 516)  brukar studiedeltagarantalet vara litet vid kvalitativa studier men varje 

deltagare ger en stor mängd information.  

 

En fördel med en intervjustudie är att den studerar både prospektivt och 

retrospektivt.Vi använde oss av semi-strukturerade intervjuer som enligt Polit och 

Beck (2012, s. 537) används av forskarna när de vill undersöka specifika områden och 

vet vad de vill fråga, men inte kan veta vilka svar de kommer att få. Genom 

semistrukturerade intervjuer kan forskarna använda öppna frågor inom det område 

som ska undersökas och därmed ge deltagaren möjlighet att berätta fritt om sin 

upplevelse, men fortfarande inom ramen för vad som ska studeras. 

En intervjuguide (Bilaga 3) användes som utgångspunkt för intervjun. Enligt Trost 

(2010, s. 71) så har forskaren inte något färdigt frågeformulär vid kvalitativa 

intervjuer, utan gör upp en lista över frågeområden där forskaren skriver ner stora 

delområden som denne vill undersöka.  
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Dataanalys 
Vid analys av data använde vi oss av kvalitativ tematisk innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Enligt Graneheim och Lundman (2004) så är en 

kvalitativ tematisk innehållsanalys att föredra vid analys av kvalitativ intervju då den 

belyser likheter och skillnader i datan. Analysen genomfördes tillsammans. I 

processen har meningsbärande enheter som svarade mot syftet extraherats och 

kondenserats. Dessa meningsbärande enheter har sedan kodats med siffror för att 

kunna härledas tillbaka till intervjun. De kondenserade textenheterna har sedan 

sorterats utifrån budskap och skapat kategorier. Kategorierna och deras innehåll har 

sedan tolkats för att finna ett övergripande tema, och denna process har identifierat 

latent (teman) och manifest (kategorier) material som gjorde att vi fick ut den 

berättade och underliggande upplevelsen från materialet (Graneheim & Lundman, 

2004). 

 

Etiska överväganden 
Innan studien genomfördes har etikansökan godkänts av etiska kommittén på 

institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. Vi har också inhämtat 

godkännande av verksamhetschefen genom att lämna skriftlig förfrågan. För att 

studien skulle starta krävdes att denna förfrågan skrivits under av verksamhetschefen 

samt att etikansökan godkänts.  

Alla deltagare var med frivilligt och behandlades konfidentiellt. Alla deltagare 

lämnade sitt godkännande att delta i studien både muntligt och skriftligt. Det skriftliga 

godkännandet inhämtades från deltagarna inför intervjun (Bilaga 2). Vi som gjorde 

studien och deltagarna jobbar i vanliga fall i ett nära samarbete inom vården, och 

rädsla för att berätta vissa detaljer kunde därför infinna sig. Det var då viktigt att 

poängtera konfidentialitet i studien och att vi som gjorde studien hade ett 

professionellt förhållningssätt i mötet med deltagaren (Polit & Beck, 2012, s. 156). 

Med konfidentialitet menas enligt Polit och Beck (2012, s. 162) att ingen information 

som kan identifiera deltagarna för allmänheten kommer publiceras. Det görs för att 

respektera studiedeltagarens integritet och för att förhindra att obehöriga kan ta del av 

känslig eller privat data. Vid transkribering av intervjuer har inga namn, 
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stationstillhörighet eller personuppgifter funnits med i transkriberingen. Ljudfilerna 

förvarades hos oss personligen och kunde inte nås av utomstående då de digitala 

ljudfilerna var lösenordsskyddade och de transkriberade intervjuerna var digitala på 

dator och digitalt säkerhetsskyddade för utomstående. Efter transkribering har digitala 

ljudfiler raderats och efter att innehållsanalysen var gjord och resultatet var överfört 

till rapporten har de transkriberade intervjuerna raderats.  

Eftersom studien riktade sig mot personal och inte patienter så såg vi minimal risk 

med att genomföra studien. Studien riktade sig mot den dagliga rutinen på jobbet och 

därför såg vi ingen större risk än vad det annars var i vardagen. Enligt Polit och Beck 

(2012, s. 156) så har alla studier risker, men är ibland minimala. Med minimal risk 

menas att risken inte är större än den annars är i det vardagliga livet. En risk som sågs 

med studien var att deltagarna kunde se studien som ett hot mot deras 

dygnstjänstgöring och därför vinklade sina svar för att göra det fördelaktigt mot deras 

nuvarande schemamodell. Studien berörde inte detta område, därför var det viktigt att 

det poängterades att studien inte handlade om dygnstjänstgöring. Denna risk 

avvärjdes genom att vi vid den initiala förfrågan på ambulansstationerna förklarade 

för de tillfrågade att studien inte berörde området dygnstjänstgöring. Enligt Polit och 

Beck (2012, s. 156-157) så är det i kvalitativa studier svårt att förutse risker då studien 

förändras allt eftersom data samlas in. Det är därför viktigt att forskarna är 

uppmärksamma på risker som kan uppstå allt eftersom.  

 

Alla deltagare fick information om att de hade rätt att avsluta studien närsomhelst, 

och om de avbröt studien gav det inte några negativa följder. Deltagarna fick även 

information om forskningsprocessen och att ingen data skulle förvrängas eller ändras 

(Polit & Beck, 2012, s. 158). 
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Resultat 
 

Deltagarna var alla specialistsjuksköterskor och har arbetat minst ett år i ambulans på 

respektive ambulansstation. Deltagarna hade i medeltal arbetat sju år i ambulans. 

Specialistsjuksköterskor upplevde olika många ambulanskörningar under varje 

arbetspass med ett spann från 6-8 ambulanskörningar till 15-16 ambulanskörningar. 

De flesta specialistsjuksköterskor upplevde att de hade mycket ambulanskörningar på 

varje arbetspass och att dessa ambulanskörningar ökat markant på senare år.  

 

Analysen resulterade i ett tema och sju kategorier vilket speglar det manifesta och det 

latenta i resultatet (Se tabell 1).  

Tabell 1. Översikt över teman (n=1) och kategorier (n=7) 

 

Teman                                                                                                                          

• Upplevelse av hälsa trots ohälsofaktorer. 
 

Kategorier                                                                                                                           

• Förskjutna mattider påverkar kostintag. 
 

• Nattsömnen blir störd.  
 

• Stress upplevs.  
 

• Bristande möjligheter att bearbeta ambulanskörningar.  
 

• Behov av träning men inte hinna träna.  
 

• Försämrad arbetsmiljö pga behovet av vila.  
 

• Behov av återhämtning men inte hinna. 
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Upplevelse av hälsa trots ohälsofaktorer 
Det tema som genomsyrar och länkar ihop alla kategorier är att 

specialistsjuksköterskor i ambulans trots förekomst av ohälsofaktorer upplever hälsa. 

Resultatet visade på att specialistsjuksköterskor beskrev ohälsofaktorer kopplat till 

ambulanskörningar som handlade om påverkat kostintag, störd nattsömn, stress, inte 

hinna bearbeta körningar, att de inte hann med andra arbetsuppgifter för behovet av 

vila, behov av återhämtning, behov av träning men inte hann med det. Dessa 

ohälsofaktorer beskrevs och upplevdes påverka dem men trots det upplevdes god 

hälsa. Upplevelser av att sitta i bilen mest hela tiden beskrevs av 

specialistsjuksköterskor. Ett fåtal specialistsjuksköterskor upplevde att gränsen för 

vad de orkade med i antal ambulanskörningar flyttats fram och att detta påverkade 

hälsan negativt. Specialistsjuksköterskor upplevde dock sin hälsa som god i relation 

till detta. Specialistsjuksköterskor upplevde att de har möjlighet att påverka sin egen 

hälsa under arbetspasset. Ett fåtal specialistsjuksköterskor beskrev dock att de 

upplevde att de har sämre möjlighet att påverka sin hälsa på arbetet.  

 

Förskjutna mattider påverkar kostintag  
Flera specialistsjuksköterskor uttryckte att de fick äta på andra tider än vad de ansåg 

vara normalt. De upplevde att de fick senarelägga mattider flera timmar och att det 

ofta var många timmar mellan måltiderna. Orsaker till senareläggning upplevdes som 

att det var mycket att göra med många ambulanskörningar. Några 

specialistsjuksköterskor upplevde däremot att det oftast inte fanns några problem med 

att hinna äta och att det var undantagsfall de inte hann äta vid normala mattider.  

 

De effekter senarelagda mattider fick upplevdes av specialistsjuksköterskor som att de 

blev trötta då de inte fick äta. Specialistsjuksköterskor upplevde även att de blev 

ofokuserade och humöret blev dåligt vilket beskrevs gå ut över både patienter och 

kollegor. Stress över att inte kunna få i sig mat och att hinna köpa mat mellan 

ambulanskörningar upplevdes också av specialistsjuksköterskor. 
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"Har man inte fått äta och vet att ja nu har vi en långkörning och är hungrig så 

svänger man förbi och köper snabbmat för att man ska klara körningen" 

(Specialistsjuksköterska 4). 

 

Specialistsjuksköterskor upplevde olika huruvida de kunde äta hälsosamt eller ej på 

arbetet. De som upplevde att de var tvungna att äta ohälsosam mat relaterade detta till 

att de hade mycket ambulanskörningar och var tvungna att köpa snabbmat för att 

hinna äta mellan dessa ambulanskörningar. När det gavs möjlighet att äta beskrev 

specialistsjuksköterskor att de åt så snabbt som möjligt för att hinna innan nästa 

ambulanskörning. Specialistsjuksköterskor beskrev även att de var tvungna att få i sig 

mat mellan ambulanskörningar och detta innefattade att alltid försöka ha med sig 

något att äta i bilen på ambulanskörningar. De specialistsjuksköterskor som inte 

upplevde kosten som ett problem beskrev att de hade med sig mat hemifrån och på så 

sätt kunde bestämma själv om de åt hälsosamt eller ej. 

 

Nattsömnen blir störd  
Specialistsjuksköterskor upplevde att det var svårt att sova på arbetet och att detta 

hade orsaker i att de alltid blev störda på natten med nya ambulanskörningar. 

Specialistsjuksköterskor upplevde även att de hade ett behov av sömn då det ofta är 

mycket ambulanskörningar på dagen och att skillnaden jämfört med förr i tiden var 

stor då de ofta fick sova på natten förr. 

 

Konsekvenserna av störd nattsömn upplevdes av specialistsjuksköterskor som att de 

måste sova mer efter arbetspasset nuförtiden då de inte sover på arbetet. När 

specialistsjuksköterskor slutade ett arbetspass sov de i snitt fyra timmar. 

Specialistsjuksköterskor upplevde även att de blev irriterade och fick generellt sämre 

humör då de inte fått sova och ambulanskörningar på natten upplevdes påverka 

humöret på dem. I början av arbetspasset upplevde specialistsjuksköterskor sig 

positiva och glada medan på natten blev de mer irriterade, speciellt mot de patienter 

som betedde sig illa.  
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Bristen på sömn upplevdes även inverka på fritiden då specialistsjuksköterskor inte 

orkade göra något dagen efter då de upplevde nattjobbet som slitsamt. 

Specialistsjuksköterskor upplevde i stor utsträckning att ambulanskörningar på natten 

var det som påverkade deras hälsa mest och ambulanskörningar på natten ledde till att 

de blev mer ofokuserade och inverkade negativt på patientarbetet. 

Specialistsjuksköterskor beskrev att när de blev väckta för en ambulanskörning på 

natten gjorde det att de inte kunde somna om igen, vilket spädde på tröttheten. Vidare 

upplevde specialistsjuksköterskor att det var svårt att sova på arbetet och att de sov 

ytligt då det alltid fanns en väntan på nästa ambulanskörning. De gånger 

specialistsjuksköterskor var näst i turordning att ta en ambulanskörning så upplevde 

de att det inte var lönt att gå och sova.  

 

"Det är det som påverkar sömnen mest är vilken turordning man har, oftast brukar 

man chansa men då slappnar man inte av på samma sätt.  Man ligger och spänner 

sig" (Specialistsjuksköterska 6).  

 

Enstaka specialistsjuksköterskor upplevde dock inte det som beskrivs i ovan citat utan 

upplevde att det var lätt att sova på arbetet. 

 

Stress upplevs  
Flera specialistsjuksköterskor upplevde stress över ambulanskörningar och den värsta 

stressen handlade ofta om ambulanskörningar med patienter som inte bedömdes ha 

behov av vård med ambulans. Stressen skapade även irritation och upplevdes av 

specialistsjuksköterskor i samband med att de hade denna typ av ambulanskörningar.  

 

"Så de minst stressiga uppdragen skapar mest med stress och de mest stressiga 

uppdragen skapar tillfredsställelse" (Specialistsjuksköterska 5). 
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Specialistsjuksköterskor upplevde stress av att SOS ville att de skulle ta nästa 

ambulanskörning direkt de lämnat av en patient och de gånger de visste att nya 

ambulanskörningar låg på kö. Stress upplevdes även de gånger då de inte hade tid att 

fylla på material i bilen innan nästa ambulanskörning. Detta upplevde 

specialistsjuksköterskor påverka dem genom att de blev mindre trevliga mot både 

kollegor och patienter. När patienter gjorde så ambulanskörningar tog längre tid än 

det borde upplevdes irritation hos specialistsjuksköterskor för att de visste att de hade 

nya ambulanskörningar som väntade. 

 

Specialistsjuksköterskor upplevde stress då de hade patienter som var kritiskt sjuka. 

Specialistsjuksköterskor upplevde att de ville göra allt de kunde med dessa patienter 

innan överlämning och arbetsuppgifterna var många vid sådana ambulanskörningar. 

Om de inte hann med alla uppgifter upplevde specialistsjuksköterskor att de fick 

kritik vid överlämnandet av patienten vilket skapade stress. Att vara ensam i bilen 

utan möjlighet till stöd från någon upplevdes också som stresshöjande. Några 

specialistsjuksköterskor beskrev att de inte upplevde stress och om det var en 

ambulanskörning där patienten behövde vård med ambulans så var det inget problem 

oavsett tid på dygnet. De beskrev att det kunde finnas inslag av stress beroende på 

dagsform och att de inte stressade upp sig vid ambulanskörningar utan bara kunde ta 

en patient åt gången. 

 

Bristande möjligheter att bearbeta ambulanskörningar 
Några specialistsjuksköterskor upplevde att det fanns en oro då de haft en 

ambulanskörning med en patient som var svårt sjuk och som det inte gått bra för. 

Denna oro låg kvar nästa gång specialistsjuksköterskor ställdes inför samma typ av 

ambulanskörning. 

 

Specialistsjuksköterskor upplevde att ambulanskörningar med patienter som var 

allvarligt sjuka eller skadade kunde bäras med dem mentalt under lång tid. Dessa 

ambulanskörningar krävde bearbetning, och möjligheten till detta samt hur de kunde 
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bearbeta ambulanskörningar varierade. Några specialistsjuksköterskor upplevde att de 

fick förlita sig till kollegor för att bearbeta en ambulanskörning och att det gjordes 

antingen i bilen eller på stationen beroende på om tid fanns. Specialistsjuksköterskor 

upplevde att de gånger de inte hann bearbeta ambulanskörningar så mådde de dåligt 

psykiskt.  

 

"Om man får ett nytt larm direkt och inte hinner med den reflektionen, hur känns det 

då? Det känns inte bra. Självklart i detta jobbet går vissa saker dåligt, det är så" 

(Specialistsjuksköterska 5). 

 

Huruvida möjligheten fanns att bearbeta berodde på om nya ambulanskörningar låg 

och väntade, om kollegorna kunde ta över nästa ambulanskörning eller om 

grannstationen hade möjlighet att täcka upp. Vid allvarliga ambulanskörningar då 

specialistsjuksköterskor upplevde att de mådde dåligt psykiskt så kunde de ställa av 

sin bil för att kunna bearbeta det som hänt. 

 

Behov av träning men inte hinna 
Specialistsjuksköterskor upplevde att ambulanskörningar krävde mer av dem idag 

med tyngre lyft och fler körningar. Det upplevdes vara större fysisk belastning idag än 

det var förr. Hälsan upplevdes som god i relation till detta men vissa 

specialistsjuksköterskor beskrev ändå fysiska problem. Specialistsjuksköterskor 

upplevde att belastningen har ökat varje år och om det hade varit lika stor belastning 

förr som det är nu så hade de inte orkat fysiskt, men de beskrev samtidigt att de 

uppskattar sin hälsa så pass god att de inte har ett problem med detta idag. 

Specialistsjuksköterskor beskrev ett behov av att träna på arbetstid då många tunga 

lyft förekom på ambulanskörningar. 

 

"Man är mer sliten nu med alla körningar och åldern tar ut sin rätt. Man är inte lika 

pigg när man är t ex 40 och inte 20. Och tränar man inte så är det ju en del tunga lyft 

och det påverkar ju en såklart" (Specialistsjuksköterska 2).  
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Möjligheten till att träna upplevdes av specialistsjuksköterskor som både goda och 

dåliga. Många beskrev att träning på arbetstid inte hanns med då de ofta fick åka på 

nya ambulanskörningar hela tiden och de gånger de hann träna blev det med dålig 

kvalitet då de ofta fick avbryta träningen för att ta en ambulanskörning. Ett fåtal 

beskrev att de hann träna på arbetet och såg inte detta problem. Några 

specialistsjuksköterskor beskrev att träning på arbetstid sågs som en bonus och att de 

främst var på arbetet för att åka på ambulanskörningar.  

 

Försämrad arbetsmiljö pga behovet av vila 
Specialistsjuksköterskor upplevde att de var tvungna att prioritera sin egen vila 

framför stationsarbetet när de hade mycket ambulanskörningar. Detta för att 

förebygga ohälsa. De upplevde att ambulanskörningar tog så pass mycket energi att 

de inte hade möjlighet att orka med något stationsarbete, vilket i sin tur ledde till 

försämrad arbetsmiljö. Arbetsmiljön försämrades genom att de inte hade tid till att 

städa och att de inte alltid hann fylla på material i ambulansen. Patienten beskrevs 

alltid komma först och sedan valde specialistsjuksköterskor att äta och att vila. 

 

"Man får prioritera sig själv i första hand före andra arbetsuppgifter. Har man 

mycket att göra skiter man i att göra arbetsuppgifter på stationen. Man fokuserar på 

det som har med patienter att göra" (Specialistsjuksköterska 8). 

 

Vilan beskrevs som viktig för att förebygga ohälsa då de körde även på natten och 

behövde vara utvilade för detta. Träning på arbetstid beskrevs att prioriteras bort för 

att istället vila och hinna göra andra arbetsuppgifter.  

 

De flesta specialistsjuksköterskor har interna ansvarsområden på arbetet och dessa 

sattes åt sidan då de inte hade tid när det var många ambulanskörningar. Dessa 

ansvarsområden fick göras på fritiden vilket ansågs vara ett problem då de fick 

tillbringa extra tid på arbetet. 
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Behov av återhämtning men inte hinna 
Flera specialistsjuksköterskor upplevde att när de var nästa i turordningen eller sitter i 

bilen på väg till en patient så fanns ingen tid för återhämtning. Några 

specialistsjuksköterskor upplevde däremot att de kunde återhämta sig på väg till en 

patient.  

 

Återhämtningen handlade om att kunna vila mellan ambulanskörningarna men när det 

var mycket ambulanskörningar under ett arbetspass så upplevde 

specialistsjuksköterskor att de inte hann vila och därmed inte hann återhämta sig. 

Flera specialistsjuksköterskor beskrev att det var viktigt med återhämtning mellan 

varje ambulanskörning medan några beskrev att det behövdes återhämtning endast 

efter speciella ambulanskörningar. 

För att återhämta sig mellan körningar beskrev specialistsjuksköterskor att de tog en 

paus där de kunde dricka kaffe, iordningställa bilen och skriva journal. Andra saker 

som beskrevs var att vila, läsa eller träna. Specialistsjuksköterskor upplevde ett behov 

av längre återhämtning än de hade idag för att hinna dessa saker. Enstaka 

specialistsjuksköterskor beskrev återhämtningstiden till mellan 5-10 minuter vilket 

även upplevdes som ett problem då de inte fick nog med återhämtning. 

 

" Ja statistiskt sett så ja, men inte sista året. Då är det fullt upp. Återhämtning för mig 

är mer än 2 min eller 5min. Man vill ladda upp batterierna, jag behöver en 

halvtimme. Gå och duscha, gå på toaletten, gå och äta. Kunna gå undan och få lugn 

och ro. Då behöver jag minst en halvtimme och det är sällan man få det" 

(Specialistsjuksköterska 5).  

 

Efter arbetspasset beskrev specialistsjuksköterskor att det tar någon dag att återhämta 

sig, och ett behov upplevdes av alla att få denna återhämtning. Möjligheten till 

återhämtning upplevdes som stor efter ett arbetspass och detta upplevdes bero på att 

de hade flera dagar ledigt efteråt. Däremot beskrevs att när de jobbade mycket och 

hade få dagar mellan varje pass så kunde de inte återhämta sig. De gånger det varit 

och förväntades bli mycket körningar så ledde detta till trötthet hos 
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specialistsjuksköterskor. Om det varit många ambulanskörningar under arbetspasset 

upplevdes det att återhämtningstiden blev längre. För att kunna återhämta sig efter ett 

arbetspass så behövde specialistsjuksköterskor omprioritera vad de gör efter 

arbetspasset för att kunna återhämta sig. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva hur specialistsjuksköterskor i ambulans upplevde 

sin hälsa i relation till ambulanskörningar. I resultatet framkom ett tema och sju 

kategorier. Tema: Upplevelse av hälsa trots ohälsofaktorer. Kategorier: Förskjutna 

mattider påverkar kostintag, nattsömnen blir störd, stress upplevs, bristande 

möjligheter att bearbeta ambulanskörningar, behov av träning men inte hinna, 

försämrad arbetsmiljö pga behovet av vila, behov av återhämtning men inte hinna. 

 

Vi hade inför studien en hypotes om att specialistsjuksköterskor i ambulans upplevde 

ohälsa och att de yttrade sig både fysiskt och psykiskt. Denna hypotes stärktes efter 

litteraturgenomgång som visade på att sjuksköterskor som arbetade i ambulans i stor 

utsträckning upplevde ohälsa, både fysiskt och psykiskt. I vårt resultat framkom att de 

ohälsofaktorer som beskrivits i litteratur även fanns hos deltagarna i vår studie men 

trots det upplevdes god hälsa vilket gjorde att vi fick falsifiera vår hypotes. 

 

Resultatet i vår studie visade att specialistsjuksköterskor i ambulans upplevde att de 

hade mycket ambulanskörningar under varje arbetspass och att gränsen för vad de 

orkade med flyttats fram. De flesta upplevde ändå god hälsa i relation till detta. Enligt 

Hegg-Deloye et al. (2012) utsätts ambulanssjuksköterskor för både fysiska och 

psykiska påfrestningar i sitt arbete och genom ihållande exponering för dessa 

påfrestningar kan det leda till utveckling av ohälsa. Vidare skriver de att för att 

motverka ohälsa kan det behövas ett hälsofrämjande arbete och utökade resurser i 

form av större personalresurser och fler ambulanser. I en systematisk litteraturöversikt 

av Sterud, Ekeberg och Hem (2006) framkommer att ambulanspersonal har större risk 

för allvarliga sjukdomar än övriga yrkeskategorier. Även muskuloskeletala problem 
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är representerat i högre utsträckning hos ambulanspersonal. I stor utsträckning ses 

även mentala problem hos ambulanspersonal. 

 

I vårt resultat upplevde specialistsjuksköterskor att de fick äta på andra tider än vad 

som ansågs normalt och att de ofta fick skjuta på mattider flera timmar, detta för att 

det var mycket att göra med många ambulanskörningar. Det ledde till stress över att 

hinna äta och att försöka hinna köpa mat mellan ambulanskörningar. Ett sätt att hinna 

äta var att ha med sig mat i bilen. Enligt Paterson, Sofianopoulos och Williams (2014) 

så upplever sjuksköterskor i ambulans att äta på väg till larm och att inte ha möjlighet 

till måltidsuppehåll eller matraster leder till stress. I en studie av Hurtado, Nelson, 

Hashimoto och Sorensen (2015) så visar resultatet att sjuksköterskor ofta äter fort, har 

korta måltidsraster och inte kan äta på en lugn plats. Att inte ha möjlighet till 

matraster är starkt korrelerat till mental ohälsa. Studien visar också på att möjlighet 

till måltidsraster kan fungera återhämtande för sjuksköterskor och då inverka positivt 

på mental hälsa och upplevd trötthet. Då detta ses även i vårt resultat anser vi detta 

kunna överföras till specialistsjuksköterskor. 

 

Vidare i vårt resultat upplevde specialistsjuksköterskor att de var tvungna att äta 

ohälsosam mat och köpa snabbmat mellan ambulanskörningarna för att hinna äta. När 

de hade tid till att äta åt de så snabbt som möjligt. Ohälsofaktorer vad gäller mat fanns 

i vår studie och enligt studien av Svedin, Norrlander och Fläckman (2012) är risken 

stor att utveckla sjukdomar som diabetes eller att utveckla övervikt och hypertoni. 

 

Bristande sömn var också en ohälsofaktor som kom fram i vårt resultat och 

specialistsjuksköterskor upplevde att det var svårt att sova på arbetet för att de alltid 

blev störda på natten med ambulanskörningar. De upplevde ett behov av sömn då de 

hade mycket ambulanskörningar och detta ledde till irritation och trötthet under 

arbetspasset men även på fritiden vilket ses av oss som ohälsofaktorer. Paterson, 

Sofianopoulos och Williams (2014) menar på att det finns ett samband mellan lång 

vakenhetstid, lite sömn och trötthet men även mellan en hög arbetsbelastning och 

utmattning där ökad arbetsbelastning på natten ses som en stor anledning. 
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Specialistsjuksköterskor beskrev i vår studie att de hade svårt att somna på arbetet och 

att det ibland inte var någon idé att försöka somna överhuvudtaget på natten vilket 

också påverkade hälsan negativt. Liknande samband ses i en studie av Svedin, 

Norrlander och Fläckman (2012) där de beskriver att det finns ett negativt samband 

mellan skiftarbete och insomningssvårigheter där sjuksköterskorna i ambulans 

upplever att de har sömnsvårigheter. I en studie av Studnek och Fernandez (2008) så 

visar resultatet att olyckor med ambulans i hög utsträckning kan relateras till 

ambulanspersonal som har sömnproblem. Det visar även att de som haft 

sömnproblem senaste tolv månaderna har hög risk för att vara med om en olycka i 

ambulansen. I vårt resultat tolkar vi att ohälsofaktorer finns kring sömn och 

specialistsjuksköterskor uttryckte sömnsvårigheter, något som då är ett allvarligt 

tecken och ökar risken för att vara med om en olycka i ambulansen. 

  

I en studie av Aasa, Brulin, Ängquist och Barnekow-Bergkvist (2005) visar resultatet 

att sjuksköterskor i ambulans oroar sig över arbetsmiljö och stress vid 

ambulanskörningar som leder till sömnproblem, huvudvärk och problem med magen. 

Vi drar paralleller till resultatet av vår studie där specialistsjuksköterskor tvingades 

vara vakna i stor utsträckning på natten och att den psykiska belastningen stressen gav 

skapar ohälsoyttringar.  

 

Stress som specialistsjuksköterskor upplevde i vår studie handlade till stor del om 

arbetsbelastningen med mycket ambulanskörningar och körningar som egentligen inte 

krävde ambulans. Stressen skapade även irritation som beskrevs gå ut över patienter 

och kollegor och liknande resultat finns i en studie av Thomas et al. (2007) som visar 

att empati för patienter minskar vid stress och utbrändhet och ökar när deltagarna 

känner välmående och god hälsa. En annan studie av Regehr och Millar (2007) visar 

att sjuksköterskor i ambulans beskriver att ju fler körningar de får utan att återhämta 

sig mellan körningarna, desto mer stress utsätts de för. Stressen byggs på under 

arbetspasset och det skapar ohälsa och sjukdomssymtom hos dem. I en studie av 

Karlsson, Niemelä och Jonsson (2011) undersöktes puls som en stressfaktor vid 

utalarmering av ambulans. Ambulanspersonalen visar förhöjd puls vid utalarmering 

och genom hela larmet vilket inte kan kopplas till fysisk aktivitet. Vidare visar studien 
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att pulsen förblir förhöjd under hela arbetspasset och medan de sover på arbetet 

jämfört med när de sover hemma. I vår studie beskrev specialistsjuksköterskor att de 

hade svårt att sova och att somna vilket kan tyda på förhöjd stress och svårigheter att 

slappna av. 

 

I vårt resultat beskrev specialistsjuksköterskor att allvarliga ambulanskörningar kunde 

bäras med dem under en lång tid. Allvarliga körningar krävde bearbetning men 

möjligheten till detta var beroende av om det var nya ambulanskörningar som 

väntade, vilket det ofta var. De fick ofta förlita sig till kollegor för att bearbeta en 

ambulanskörning och detta gjordes antingen i bilen eller på stationen beroende på om 

tid fanns för bearbetning. Det fanns även möjlighet att grannstationen eller kollegor 

åkte på nästa ambulanskörning för att specialistsjuksköterskor skulle kunna bearbeta 

en ambulanskörning. De gånger specialistsjuksköterskor inte hann bearbeta en 

allvarlig ambulanskörning upplevde de att dåligt psykiskt mående. Enligt Regehr och 

Millar (2007) så har sjuksköterskor i ambulans en större risk att bli utbrända jämfört 

med andra arbetskategorier inom vårdyrket, detta på grund av högre risk att ställas 

inför traumatiska händelser som skapar psykiska påfrestningar. Liknande resultat som 

i vår studie ses även i andra studier. I en studie av Hugdelius, Berg, Westerberg, 

Gifford och Adolfsson (2014) ses att det är viktigt med stöd på arbetsplatsen. Det 

visar sig att det går att minska de negativa följderna av en stressfull händelse genom 

socialt stöd. Enligt Aasa, Brulin, Ängquist och Barnekow-Bergkvist (2005) visar 

deras studie på att fysiska och psykiska symtom hos sjuksköterskan i ambulans är 

relaterat till arbetsmiljön och möjligheten till stöd på arbetet. Studien visar även att på 

de ambulansstationer som ger ett bra stöd och samtal efter traumatiska händelser, så 

mår sjuksköterskorna i ambulans generellt bättre och har färre symtom på ohälsa än 

hos de som inte får detta stöd. I en studie av van der Ploeg och Kleber (2003) så är 

ambulanspersonal i stor utsträckning utsatta för allvarliga händelser som leder till akut 

och kronisk stress. Dessa typer av stress leder i förlängningen till ohälsoyttringar som 

posttraumatisk stress, utmattning och utbrändhet. Faktorer bakom stressen vid 

allvarliga körningar är bland annat att de inte har stöd och hjälp av arbetsgivare och 

kollegor efter allvarliga händelser. 
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I en studie av Svensson och Fridlund (2007) visar det att sjuksköterskor i ambulans 

oroar sig över ambulanskörningar. Framförallt över svårt sjuka barn, oro över att 

vårda någon de känner och att inte kunna hantera situationen de står inför. Oron 

minskar av att söka kunskap, erfarenhet och att ta hjälp av kollegor. I ett vidare 

perspektiv av vårt resultat kan det betyda att behovet av bearbetning med kollegor kan 

vara en hjälp att minska oron på larm och även minska stressen som oron leder till. 

Ohälsofaktorer fanns i vårt resultat kring möjligheten att bearbeta körningar. Att 

deltagarna ändå inte upplevde ohälsa kan tyda på att de fick tillräckligt med 

avlastande samtal med kollegor mellan ambulanskörningar vilket i andra studier visar 

sig vara viktigt. 

 

I vårt resultat upplevde specialistsjuksköterskor att den fysiska belastningen ökat med 

tyngre lyft och fler ambulanskörningar. Hälsan upplevdes som god men fysiska 

problem fanns. Belastningen upplevdes ha ökat varje år och om de haft lika stor 

arbetsmängd förr som nu hade de inte orkat fysiskt. Trots detta upplevde de sig ha 

god hälsa. Behovet av träning på arbetstid beskrevs och att möjligheten till detta ofta 

var liten då de hade mycket ambulanskörningar. Enligt Svedin, Norrlander och 

Fläckman (2012) visar deras studie ett signifikant samband mellan hälsotillståndet 

och möjligheten till träning på arbetet. Sjuksköterskorna i ambulans upplever i stor 

utsträckning att de inte har möjlighet att träna och i jämförelse har de sämre 

hälsotillstånd än den  kontrollgrupp som ingick i studien. En annan studie av Roberts, 

Sim, Black och Smith (2015) visar att ambulanspersonal har stor risk för 

muskuloskeletala problem och framförallt risk att få problem med smärtor i ländrygg, 

detta relateras i studien till de tunga lyften som gjordes i ambulans. 

 

I vårt resultat framkom att specialistsjuksköterskor i ambulans hade behov av 

återhämtning mellan ambulanskörningar. Den tid deltagarna hade för detta beskrevs 

som oftast 5-10 minuter men ett behov av att vila längre än så fanns. I en studie av 

Riemer, Mates, Ryan och Schleder (2015) så visar sjuksköterskor på 

intensivvårdsavdelning minskade stressnivåer när de får en stunds tystnad och sänkt 

ljusnivå i rummet. Detta leder även till en bättre arbetsmiljö och bättre arbete efter 
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vilostunden. Vi tolkar i vårt resultat att ohälsofaktorer finns därför att 

specialistsjuksköterskor inte har nog med tid till återhämtning för att kunna minska 

stressnivåer och få en bättre arbetsmiljö. 

 

Vi ser även att resultatet kan påverka omvårdnaden av patienter där empatin hos 

specialistsjuksköterskor i ambulans försämras och brist på sömn leder till att 

patientsäkerheten påverkas. Specialistsjuksköterskor beskrev i vårt resultat att de kan 

bli mindre trevliga mot patienter och att patientvården blev lidande då de inte var lika 

skärpta i sinnet på natten som de var på dagen. I en studie av Vioulac, Aubree, Massy 

och Untas (2015) framkommer att sjuksköterskor måste lyssna på patienten för att 

kunna förstå dennes situation och känslor i omvårdnaden. Vidare framkommer att 

dialogen med patienten är viktig för att kunna skapa en relation. Sjuksköterskor 

beskriver vikten av att kunna acceptera att patienterna är sjuka och inte alltid är 

trevliga i dialogen, men att sjuksköterskor ska försöka svara på ett professionellt sätt 

ändå. När stress upplevs av sjuksköterskor är det på grund av tidspress, akut händelse 

med patienten och avancerade uppgifter kring patienten. Denna stress inverkar på 

empatin och leder till sämre kommunikation med patienten och därmed sämre 

omvårdnad. I en studie av Edwards, McMillan, och Fallis (2013) så visar det på en 

intensivvårdsavdelning att nattskift kopplat till trötthet hos sjuksköterskor leder till 

brister i patientsäkerheten. Sjuksköterskor som jobbar på natten gjorde flera fel i 

omvårdnaden kopplat till att de upplever trötthet. Säkerheten för sjuksköterskor 

brister också och leder till incidenter med både patienter och dem själva. Dessa 

incidenter som tas upp är stickskador och även olyckor i trafiken när de är på väg hem 

från arbetet.  

 

Enligt en studie av Allen, Delbride, Stevens & Nicholas (2001) visar det att sömnbrist 

ökar svårigheten att utföra många av de arbetsuppgifter som är vanliga inom 

ambulanssjukvården, där exempel som tas upp är att framföra ett fordon eller att 

intubera för att skapa fri luftväg. Detta blir också i förlängningen en 

patientsäkerhetsrisk då dessa svårigheter kan leda till allvarliga skador för patienten. 
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Enligt Patterson, Suffoletto, Kupas & Weaver (2010) visar det att inte få någon 

regelbunden eller god sömn påverkar ambulanspersonalen negativt. Studien visar att 

humöret och välbefinnandet påverkas mycket relaterat till detta. Det är också tydligt 

att långa skift och dålig sömn kopplas till misstag i vården vilket påverkar 

patientsäkerheten. I vår studie relateras detta till att specialistsjuksköterskor beskrev 

att de fick sämre humör och inte var lika fokuserade under ambulanskörningar på 

natten. 

 

Enligt Patterson et al. (2012) är det tydligt att trötthet och minskad ork är direkt 

relaterat till patientsäkerheten. Det krävs i arbetet att ambulanspersonalen ska vara 

alerta dygnet runt. De visar på att hög arbetsbelastning påverkar säkerheten negativt 

för både ambulanspersonal och patienter. Det ses även att trötthet är den största 

faktorn till att medicinska misstag görs och detta orsakar onödiga vårdskador för 

patienten. Då ambulanspersonalen är trött avviker de från normala rutiner, och risken 

ökar för att administrera fel läkemedel. Andra misstag som framkommer, som kan 

vara allvarliga för patienten, är att misslyckas med att etablera fri luftväg på en 

kritiskt sjuk patient. Detta relateras i vår studie till att specialistsjuksköterskor 

upplevde trötthet och minskad ork då de inte hann återhämta sig vilket då kan påverka 

patientsäkerheten. 

 

I en studie av Howlett et al. (2014) identifieras en koppling mellan copingstrategier 

och risken att drabbas av utbrändhet. Studien visar att genom individuell coping kan 

faktorer som ligger bakom utbrändhet minskas signifikant. Genom att identifiera 

specifika uppgiftsorienterade copingstrategier kan välmående för personalen 

förbättras. Då det finns ett samband mellan bli vårdad av någon som är utbränd och 

minskad patientsäkerhet, ökade medicinska misstag samt minskad patientnöjdhet kan 

även dessa risker minskas med copingstrategier. I deras studie påpekas att vidare 

forskning behövs för att peka ut copingstrategier. Copingstrategier kan därmed 

minska risken för ohälsa och i vårt resultat kan det innebära att deltagarna redan har 

copingstrategier för att förbeygga ohälsa då god hälsa upplevs. En teori bakom detta 

kan vara KASAM (Antonovsky, s. 43-46, 2005) där Antonovsky menar på att när en 

person kan hitta strategier för coping så har personen begriplighet, hanterbarhet och 
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meningsfullhet vilket KASAM handlar om. Begriplighet handlar om att förstå inre 

och yttre stimuli på ett logiskt sätt. Hanterbarhet handlar om att man har resurser att 

kunna hantera en situation, att individen kan möta de krav som ställs. Meningsfullhet 

handlar om att det måste finnas en mening med det som görs, ett mål och individen 

ska kunna förstå det. I vår studie relateras det till att specialistsjuksköterskor använder 

de verktyg de har för att begripa, hantera och finna mening med det de är med om. 

Detta genom att försöka bearbeta ambulanskörningar, försöka vila samt känna 

tillfredsställelse när de får vårda patienter som behöver deras hjälp.   

 

Resultatet i vår studie visade att ohälsofaktorer finns men hälsan upplevs som god. 

Enligt Nirel, Goldwag, Feigenberg, Abadi och Halpern (2008) skapas det en mental 

stress då ambulanspersonal tvingas gå från en lugn miljö till en akut eller kritisk 

situation. Allt eftersom återhämtningstiden mellan akuta eller kritiska larm minskar 

och ju längre ambulanspersonalen arbetar så ökar risken för att bli utbränd. 

Arbetsbelastningen är den viktigaste faktorn för att kunna förutse att någon ska bli 

utbränd. I deras studie identifieras flera faktorer som påverkar ambulanspersonal till 

att bli utbränd, så som fatigue, mental uttröttning, minskad arbetsmotivation samt 

avhumanisering av patienter. Trots att vår studie visar att arbetsbelastningen ökat 

varje år, har ohälsofaktorerna inte börjat ta sig uttryck i ohälsoyttringar för 

specialistsjuksköterskor. Ohälsa kan redan finnas hos specialistsjuksköterskor, och 

vissa av dem uttryckte ohälsoyttringar i vår studie men upplevde ändå hälsa. Detta 

skapar frågor hos oss varför god hälsa upplevdes trots högre arbetsbelastning. Det kan 

diskuteras varför god hälsa upplevdes och om ohälsofaktorerna som fanns kommer 

förändra upplevd hälsa på sikt. Dessa faktorer kan leda till ohälsoyttringar, men ett 

profylaktiskt hälsofrämjande arbete från arbetsgivarens sida kan motverka detta 

(Hegg-Deloye et al., 2012). 

 

Metoddiskussion 
Intresset bland specialistsjuksköterskor för att medverka var stort vilket underlättade 

urvalsprocessen. Åtta intervjuer genomfördes under en tvåveckorsperiod. Enligt Polit 

och Beck (2012, s. 521) så finns inga regler för en bestämd mängd deltagare vid 

kvalitativa studier, utan bestäms av hur mycket data varje deltagare ger. Spridningen 
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mellan män och kvinnor var helt jämn vilket författarna till studien också ville då 

urvalet speglade normalfördelningen på stationerna som medverkade i studien. 

Genom ett ändamålsenligt urval (Polit & Beck, 2012, s. 518) identifierades 

specialistsjuksköterskor som kunde belysa det vi ville undersöka, vilket gav ett bra 

underlag för resultatet. Vi valde att exkludera de som haft annan frånvaro än 

sjukfrånvaro på minst fyra veckor det senaste året, ej semester inräknat. Vi gjorde en 

sådan exkludering för att vi ville att studiedeltagarna skulle kunna titta retrospektivt 

åtminstone det senaste året och se hur arbetet påverkat deras hälsa. Risken var att vi 

exkluderade de som påverkats negativt av sitt arbete och haft annan frånvaro på grund 

av detta, men vi vägde den risken mot att få data som inte speglade den verklighet vi 

ville beskriva.   

 

Inom kvalitativ forskning talas det om olika aspekter som kan stärka trovärdigheten i 

en studie så som tillförlitlighet, överförbarhet, bekräftbarhet och pålitlighet (Polit & 

Beck, 2012, s. 175). 

 

I studien har den data som samlats in genomgått en tematisk innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Där har den data som varit enhetlig och frekvent 

förekommande identifierats och kategoriserats för att skapa ett resultat. I analysen 

identifierades en liten mängd data där ett fåtal specialistsjuksköterskor motsäger 

resultatet i övrigt, detta tolkas av oss ge ytterligare en nyans av resultatet. Trots en 

viss del motsägelsefull data anses resultatet ha en god pålitlighet. Vi har även 

redovisat dessa data i resultatet vilket visar på god pålitlighet då vi inte döljer 

motsägelsefull data för att få ett mer enhetligt resultat. 

Pålitlighet talar om hur pålitlig den insamlade datan är. Med detta menas om datan 

som är insamlad är enhetlig eller motsägelsefull (Polit & Beck, 2012, s. 175).  

 

Genom att vår analys har genererat manifesta kategorier som svarat mot syftet och var 

deltagarnas direkta ord anser vi att tillförlitligheten är god. Tillförlitlighet handlar om 

att den data som analyseras och de tolkningar som görs är sanningsenliga (Polit & 
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Beck, 2012, s. 175). Vi har under studiens gång satt oss in i de anställdas upplevelser 

och skapat en förståelse för hur ambulanskörningar ser ut. Arbetet de utför handlar till 

största del om ambulanskörningar och det är även därför ambulanskörningar 

studerats. Detta minimerar risken för feltolkningar och trovärdigheten styrks. Dock 

talar Granheim och Lundman (2004) om vissa svårigheter med en tematisk 

innehållsanalys som kan påverka pålitligheten negativt. Svårigheten är att analysen till 

viss del bygger på subjektiva antaganden som kräver att forskarna har förståelse och 

en god interaktion med deltagarna för att undvika feltolkningar av vad som sägs.  

 

Det resultat som är presenterat överensstämmer med tidigare studier gjorda på 

området vilket talar för en god överförbarhet och trovärdighet.  

I studien har personal från två ambulansstationer ingått, det ger studien en bättre 

överförbarhet och minimerar risken att resultatet enbart speglar en ambulansstation.  

Det som påverkar överförbarheten negativt är att båda ambulansstationerna tillhör 

samma landsting. Det hade ökat överförbarheten om ytterligare ambulansstationer 

från olika landsting inkluderats. Polit och Beck (2012, s. 180) beskriver att 

överförbarhet visar hur väl studien kan appliceras i andra liknande sammanhang. En 

god överförbarhet är en viktig aspekt av studiens trovärdighet och för att säkerställa 

en god överförbarhet är det viktigt att studiens tillvägagångsätt är väl beskriven. 

Genom att beskriva metoden och tillvägagångsättet kan studien lätt rekonstrueras. 

Genom att vi använt oss av en semistrukturerad intervjuguide gör det möjligt att 

återskapa liknande intervjuer under nästan identiska förhållanden. Därmed har alla 

specialistsjuksköterskor svarat på samma grundfrågor och möjligheten gavs att fånga 

upp ytterligare information som framkom utan att tappa syftet (Polit & Beck, 2012, s. 

537). Dock ser vi att vissa frågor i intervjuguiden genererat svar som inte svarade mot 

syftet och dessa svar har därför inte inkluderats i studien. Detta hade kunnat undvikas 

genom att revidera dessa frågor i intervjuguiden för att undvika svar som inte svarar 

mot syftet. 

 

I studiens analysprocess har vi konstant gått tillbaka och studerat studien syfte och de 

kategorier som genererats har formats efter syftet. Genom att tydligt och strukturerat 
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arbetat mot studiens syfte har bekräftbarheten stärkts. Bekräftbarhet handlar om att 

forskarna behåller studiens objektivitet genom att behålla det kontext som 

studiedeltagarna ursprungligen presenterar och syftet som studien har (Polit & Beck, 

2012, s. 175).  

Konklusion 
 

Inför denna studie hade vi en hypotes om att ambulanskörningar skapade ohälsa både 

fysiskt och psykiskt och att specialistsjuksköterskor i ambulans i stor utsträckning 

skulle visa på ohälsa. Denna hypotes falsifierades då resultatet av denna studie visade 

att ohälsofaktorer finns men att specialistsjuksköterskor i ambulans upplever god 

hälsa. Ohälsofaktorer som beskrevs var alla i stor utsträckning relaterade till att det 

var mycket ambulanskörningar. Vi drar slutsatsen att om dessa ohälsofaktorer 

fortsättningsvis kommer finnas, riskerar detta att ge specialistsjuksköterskor i 

ambulans ohälsoyttringar på liknande sätt som beskrivs i andra studier. 

Förbättringsåtgärder som identifierats är att arbetsgivaren kan utöka resurserna för 

ambulanssjukvården med fler ambulanser och mer personal. Vi ser även att 

arbetsgivaren bör se till att det finns möjlighet till bearbetning av ambulanskörningar 

för att motverka ohälsa hos specialistsjuksköterskorna. Då matraster ses som ett 

problem bör det undersökas om det går att göra schemalagda matraster för att 

motverka att mattider förskjuts. Då resultatet av vår studie visar att 

specialistsjuksköterskor i ambulans inte upplever ohälsa bör därför vidare studier 

göras för att se om ohälsoyttringar börjar visa sig och ytterligare på vilket sätt detta 

kan motverkas. Vidare studier bör också göras på varför ohälsa inte upplevs trots 

ohälsofaktorer och vad som gör att detta upplevs. Vårt resultat visar på att 

ohälsofaktorerna som finns kan påverka omvårdnaden och patientsäkerheten, och det 

är av vikt att fler studier görs på att förhindra dessa ohälsofaktorer och hur det kan 

förhindras att omvårdnaden blir lidande. Detta skulle kunna göras genom studier som 

undersöker vilka organisatoriska förändringar som kan göras för ambulansen för att 

motverka ohälsofaktorer, och även göra studier som fokuserar på patientsäkerhet och 

på vilket sätt patientsäkerheten kan påverkas i ambulansen. 
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Bilaga 1 
 

 

 

 

Luleå tekniska universitet  

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

Till verksamhetschefen vid 

Akut omhändertagande  

 

Förfrågan om genomförande och förmedlande av deltagande till intervjustudie 

Statistik visar på att antalet körningar för ambulansen ökat de senaste åren. Konsekvenser relaterat 

till detta visas i forskning där ambulanssjuksköterskorna upplever psykiska och fysiska 

påfrestningar. Syftet med studien är att beskriva hur specialistsjuksköterskor i ambulans upplever 

sin hälsa i relation till ambulanskörningar. 

 

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

enheter. Vi behöver intervjua totalt 8-10 stycken deltagare. De inklusionskriterier vi utgår från är: 

mer än ett års erfarenhet från ambulans, specialistutbildade sjuksköterskor, både män och kvinnor. 

De exklusionskriterier som finns är: grundutbildade sjuksköterskor, de som haft annan frånvaro än 

sjukfrånvaro på minst fyra veckor det senaste året, ej semester inräknat. Vi kommer efter ditt 

godkännande besöka de aktuella ambulansstationerna och där fråga presumtiva deltagare muntligt 

om intresse finns att delta i studien, och då dela ut ett informationsbrev och en svarstalong till de 

specialistjuksköterskor i ambulans som matchar inklusions- och exklusionskriterierna. Därefter 

kommer vi avtala tid och plats för intervjun med deltagarna via telefon eller mailkontakt. 

 

Om tillåtelse ges att genomföra studien så har vi tänkt att själva kontakta respektive enhetschef och 

meddela denne om att studien kommer att genomföras. 
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Vid intervjun kommer vi även att samla in underskriven bifogad svarstalong från de som   

samtycker till att delta i en intervju. 

 

Deltagande i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att några skäl.  

 

Deltagande i studien görs konfidentiellt och inga personuppgifter kommer att lämnas ut. 

 

Vi beräknar att intervjun tar 45-60 minuter och intervjun kommer att genomföras på 

överenskommen plats. Intervjun kommer att spelas in med digital inspelningsutrustning 

och endast vi som genomför intervjun har tillgång till materialet. 

 

Eftersom vi studerar till specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård och intervjuerna är till för 

vår magisteruppsats kommer vi att sammanställa resultatet i en rapport där vi bearbetar resultatet 

med kvalitativ innehållsanalys. Rapporten kommer när den är klar att publiceras i Luleå tekniska 

universitets databas. 

 

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare 

Med vänlig hälsning 

 

Alexander Morin och Niklas Westerlund  

Leg Sjuksköterska/ Specialistsjuksköterskestudent Ambulans 

alemor-6@student.ltu.se 

nikwes-1@student.ltu.se 

070-248 23 94 

070-920 42 23 

Handledare: Britt Marie Välivaara, Universitetslektor 

Luleå tekniska universitet, britt-marie.valivaara@ltu.se, telefon 0920-491000 vx 
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Härmed godkänner jag att ovanstående studie får genomföras 

vid………………………………………........... samt att verksamheten tar ansvar över personalen 

och dess deltagande i studien. 

 

Namn: ………………………………………...........  

 

Befattning: ………………………………………… 

 

Underskrift: ………………………………………. 
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Bilaga 2 
 

 

 

 

 

Luleå tekniska universitet  

Institutionen för hälsovetenskap  

Avdelningen för omvårdnad 

Informationsbrev angående deltagande 

i studie 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

Vi ska göra en studie om specialistsjuksköterskor i ambulans i Norrbotten. Statistik visar på att 

antalet körningar för ambulansen ökat de senaste åren. Konsekvenser relaterat till detta visas i 

forskning där specialistsjuksköterskorna i ambulans upplever psykiska och fysiska påfrestningar. 

Syftet med studien är att beskriva hur specialistsjuksköterskor i ambulans upplever sin hälsa i 

relation till ambulanskörningar. 

 

Studien är kvalitativ och ska beskriva specialistsjuksköterskans upplevelser.  

 

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om deltagande i en intervju. De inklusionskriterier vi 

utgår från är: mer än ett års erfarenhet från ambulans, specialistutbildade sjuksköterskor, både män 

och kvinnor. De exklusionskriterier som finns är: grundutbildade sjuksköterskor, de som haft annan 

frånvaro än sjukfrånvaro på minst fyra veckor det senaste året, ej semester inräknat. 
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Om du väljer att vara med i studien vill vi att du meddelar oss detta, antingen via telefon eller mail. 

Vid intervjun kommer vi även att samla in underskriven bifogad svarstalong. Tid för intervjun och 

plats enligt överenskommelse efter första kontakten via telefon eller mail.  

Deltagande i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att några skäl anges.  

 

Deltagande i studien görs konfidentiellt och inga personuppgifter kommer att lämnas ut. 

Vi beräknar att intervjun tar 45-60. Intervjun kommer att spelas in med digital 

inspelningsutrustning och endast vi som genomför intervjun har tillgång till materialet. 

 

Eftersom vi studerar till specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård och intervjuerna är till för 

vår magisteruppsats kommer vi att sammanställa resultatet i en rapport där vi bearbetar resultatet 

med kvalitativ innehållsanalys. Rapporten kommer när den är klar att publiceras i Luleå tekniska 

universitets databas. 

 

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare 

Med vänlig hälsning 

 

 

Alexander Morin och Niklas Westerlund  

Leg Sjuksköterska/ Specialistsjuksköterskestudent Ambulans  

alemor-6@student.ltu.se 

nikwes-1@student.ltu.se 

070-248 23 94 

070-920 42 23 

 

Handledare: Britt Marie Välivaara, Universitetslektor 

Luleå tekniska universitet, britt-marie.valivaara@ltu.se, telefon 0920-491000 vx 
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Svarstalong 

Denna svarstalong skrivs under och lämnas till oss vid intervjun. Önskas mer information om 

studien innan du bestämmer dig för att vara med så får du gärna kontakta någon av oss eller vår 

handledare enligt kontaktuppgifterna ovan. 

 

 

 

 

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 

- Upplever antal körningar/arbetspass (Hur mycket/många körningar upplever du att du har ett 

normalt arbetspass) 

 

- Hur mycket upplever du och på vilket sätt att din hälsa påverkas vid ett arbetspass? 

 

- Återhämtning mellan körningarna (Hur upplever du att hinna återhämta dig mellan körningar?) 

 

- Arbetstrivsel (Trivs du eller misstrivs du med arbetet, isådanafall på vilket sätt? Hur trivs du med 

kollegor och varför? Vad på jobbet skapar missnöje eller trivsel?) 

 

- Upplevd hälsa (Hur upplever du din egen hälsa idag?) 

 

- Debriefing (Har du möjlighet stöd efter speciella körningar? om nej, varför? om ja på vilket sätt? 

Har du möjlighet att lämna över nästa larm till kollegor efter en jobbig körning? hur upplever du att 

detta fungerar?) 

 

- Matraster (Hinner du äta mellan körningar? när upplever du att du hinner/inte hinner äta? Hur 

påverkar det dit fortsatta arbete?) 

 

- Möjlighet att påverka egen hälsa (Har du möjligheter att påverka egen hälsa och på vilket sätt?) 

 

- Stress (Upplevd stress under ett arbetspass?) 
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- Patientsäkerhet (upplever du att du kan upprätthålla god patientsäkerhet på alla körningar? Vad på 

arbetsplatsen gör att du upplever det så?) 

 

- Upplever att man gjort ett bra jobb (När upplever du att du gjort ett bra jobb under hela 

arbetspasset?) 

 

- Hinna med andra arbetsuppgifter (Hur upplever du att du hinner med andra arbetsuppgifter?) 

 

- Orka med vardagen (Hur fungerar fritiden efter ett arbetspass?) 

 

- Känner du dig stressad över kommande arbetspass pga arbetsbelastning? 

 

 

 

 


