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Abstrakt 
 
 
 
Bakgrund: Personal inom ambulanssjukvård utsätts ofta för svåra situationer i sitt arbete.  
Svåra olyckor med starka synintryck, patienter som utsätts för starka psykiska trauman i form 
av exempelvis dödsfall av närstående och andra trauman kan även bli ett trauma för den 
personal som är involverad i händelsen. Syfte: Studien syftade till att undersöka förekomsten 
av symptom på Posttraumatisk Stress hos ambulanspersonal samt förekomsten av stöd för att 
bearbeta traumatiska händelser. Metod: En kvantitativ enkätstudie utfördes som inkluderade 
en screeningdel för PTSD. Inklusionskriterierna för studien var personal, oavsett 
utbildningsnivå, med aktiv tjänstgöring på akutambulans. 57 respondenter valde att delta i 
studien. Resultat: Resultatet visade att 98,2 % av respondenterna upplevde händelser på 
jobbet som påverkade dem känslomässigt och 73,7 % hade återkommande minnen av dessa 
händelser. PTSD-screeningen visade att 15,8 % av respondenterna låg i riskzonen för PTSD. 
Inget samband kunde ses mellan screeningpoäng och ålder eller arbetad tid. Kännedomen om 
rutiner för hantering av svåra händelser var hög bland respondenterna (82,5 %). Vanligaste 
form för bearbetning av svåra händelser var avlastningssamtal inom arbetsgruppen på 
stationen (62,5 %) Slutsats: Vad som är en traumatisk upplevelse är en högst subjektiv och 
individuell upplevelse. Deltagandet i bearbetning av svåra händelser var hög (82,5 %) vilket 
tyder på att dessa har en viss effekt på risken att utveckla PTSD. För att få bättre resultat av 
hanteringen av svåra händelser bör åtgärderna individanpassas då det också är individuellt vad 
som fungerar bäst på varje individ.   
 
 
Nyckelord: ambulanspersonal, debriefing, posttraumatisk stress, PTSD, traumatiska 
händelser 
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Abstract 
 
Background: Ambulance staffs are often exposed to difficult situations in their line of work. 
Severe accidents with strong visual impression, patients exposed to strong mental trauma in 
the form of death of relatives and other events can also be a trauma for the personnel involved 
in the incident. Objective: This study aimed to investigate the prevalence of symptoms of 
posttraumatic stress among ambulance staff and the extent of aid for managing traumatic 
events. Method: A quantitative survey study was performed that included a screening part for 
PTSD. The inclusion criteria for the study were ambulance staff, regardless of level of 
education, with active service on emergency ambulance. 57 respondents chose to participate 
in the study. Results: The results showed that 98.2 % of the respondents experienced events 
at work that affected them emotionally and 73.7 % had recurrent memories of those events. 
The PTSD screening showed that 15.8 % of respondents were at risk for PTSD. No 
association was seen between screening points and the respondents’ age or length of 
employment. Knowledge of the procedures for the management of traumatic events was high 
among respondents (82.5 %). The most common form of management was defusing within 
the personnel Group at the ambulance station (62.5 %) Conclusion: What counts as a 
traumatic event is highly subjective and an individual experience. Participation in the 
management of traumatic events among the respondents was high (82.5 %), indicating that it 
had a certain effect on the risk of developing PTSD. For better results in the management of 
traumatic events, actions should be individualized since what works best is different for each 
individual. 
 
Keywords: ambulance staff, debriefing, Post traumatic stress, PTSD, traumatic events 
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Bakgrund 

Personal inom ambulanssjukvården utsätts ofta för svåra situationer. Arbetet på en skadeplats 

är i första hand fokuserat på att begränsa människors skador och rädda människors liv. Vid tal 

om skador associeras normalt till kroppsliga skador, exempelvis skärskador och frakturer men 

en annan konsekvens av det fysiska traumat är också uppkomsten av psykisk påverkan hos de 

inblandade och berörda. Denna påverkan kan i många fall vara både längre ihållande och mer 

belastande än den fysiska skadan. Viktigt att förstå är att denna påfrestning inte enbart 

drabbar den skadade utan även anhöriga och sjukvårdspersonal utsätts för psykiska 

påfrestningar i dessa situationer (Malmsten, 2000). Svåra olyckor med starka synintryck, 

exempelvis patienter som utsätts för starka psykiska trauman i form av dödsfall av närstående 

och andra trauman kan även bli ett trauma för den personal som är involverad i händelsen 

(Mishra, Goebert, Char, Dukes & Ahmed, 2010). 

 

Studier har visat att upplevelsen av andras trauma kan vara svårare att hantera än för den som 

drabbas av själva traumat, där i inräknat akutvårdspersonal (Javidi & Yadollahie, 2012, 

Regehr, Goldberg & Hughes, 2002). Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), är ett 

ångestsyndrom relaterat till upplevda, bevittnade eller konfronterade traumatiska upplevelser. 

Skillnaden i förekomsten av PTSD hos akutvårdspersonal och vårdpersonal från andra 

kliniker kan förklaras i exponeringen av traumatiska händelser. All vårdpersonal utsätts för 

potentiella traumatiska upplevelser men de inom akutvårdsjukvården utsätts mer frekvent för 

exempelvis allvarliga trauman, dödsfall, självmord och lidande. Däremot skall fysiska och 

psykiska reaktioner inte ses som någonting avvikande efter att en person varit med om en 

traumatisk situation, utan snarare som en naturlig reaktion som vanligtvis avtar med tid 

(Adriaenssens, Gucht & Meas, 2012). 
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Symptom på PTSD 

American Psychiatric Association (2002) har utarbetat ett system; Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders 4th Edition (DSM-IV) för att diagnostisera PTSD. Enligt DSM-

IV är grunden för att få diagnosen att personen varit med om en traumatisk händelse där 

personen reagerat med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck. Personen har vid händelsen 

bevittnat, upplevt eller konfronterats med död, allvarlig skada (eller hot om detta), eller ett hot 

mot egen eller andras fysiska integritet. Vidare måste personen också ha någon av följande 

fem symptom för att diagnostiseras med PTSD; Återkommande drömmar om händelsen, 

undvikande av sådant som kan påminna om händelsen, överspändhet eller att symptomen blir 

ett problem i vardagen samt att de har varat över en månad. 

 

I en undersökning genomförd av Czaja, Moss och Mealer (2012) bland personal som arbetar 

med pediatrisk akutsjukvård, framkom att vanliga symptom på PTSD var ångest, depression 

och utbrändhet. Ångestsymptom visade sig framförallt som rastlöshet, 

koncentrationssvårigheter, lätt irriterad och sömnsvårigheter samt mardrömmar. Symptom på 

depression kan vara mycket individuellt men kännetecknande var minskad aktivitet och 

tillfredsställning i det vardagliga livet. Utbrändhet definieras vidare som ett tillstånd av fysisk, 

emotionell och mental utmattning efter en längre tids utsättning för emotionellt krävande 

situationer. Vanliga tecken på utbrändhet visade sig i form av att personen tidigt uppgav 

utmattningssymptom, både psykiskt och mentalt vid lättare påfrestning. 

Utlösande faktorer 

Då en person utsätts för en situation eller händelse som hen inte kan hantera utifrån tidigare 

erfarenheter kan denna utveckla en psykisk kris. Inom psykologin talas det om två sorters 

kriser: en utvecklingskris och en traumatisk kris. Den traumatiska krisen orsakas av en yttre 

oväntad händelse som personen inte har tillräcklig handlingsberedskap att klara av, detta kan 

exempelvis röra sig om starka upplevelser under insatsarbete vid en allvarlig olycka (Isaksson 

& Ljungquist, 1997). Det är däremot inte klart varför vissa människor utvecklar PTSD och 

andra inte. PTSD utvecklas hos personer som utsätts för extrema traumatiska stressituationer. 

Sådana situationer kan exempelvis vara krig, personligt våld, sexuella eller psykiska 

trakasserier, tillfångatagning. Även graden av delaktighet och känslan av hur pass situationen 

befinner sig under kontroll, personliga anknytningar till situationen samt stöd och bearbetning 

efter ett trauma är alla komponenter som kan påverka utvecklingen av PTSD. Efter en 
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traumatisk händelse utvecklar de flesta människor någon form av akuta symptom som 

exempelvis ångest, dissociativa symptom eller sömnsvårigheter. I vissa fall avtar inte dessa 

symptom med tiden utan kan istället accelerera och med tiden utvecklas till PTSD (Javidi & 

Yadollahie, 2012).  

 

I en svensk studie av Jonsson, Segesten och Mattsson (2003) framkom att 15 % av 

ambulanspersonalen i undersökning hade symptom som indikerade på svår PTSD. Slutsatsen i 

deras studie var att PTSD även kunde utlösas av många små incidenter och ständig stress i 

arbetet. Ett samband mellan känslan av sammanhang (KASAM) och PTSD-symptom kunde 

ses där en låg grad av KASAM fanns hos individer med hög andel PTSD-symptom. 

Adriaenssens et al. (2012) undersökte i en studie förekomsten av PTSD bland 

akutvårdssjuksköterskor i Belgien. Resultatet visade att personalen upplevde händelser där 

barn och ungdomar var allvarligt skadade eller sjuka som det mest traumatiska och 

känslomässiga upplevelserna på deras arbetsplats. 

Åtgärder 

För att klara av att hantera en traumatisk händelse är det viktigt att insatspersonalen 

förbereder sig mentalt inför situationer som kan vänta dem. Detta kan vara genom att skapa 

sig själv en inre bild av vad om som hänt för att på så sätt förbereda sig inför insatsen. Under 

framför allt 90-talet aktualiserades behovet av psykologisk uppföljning och stöd, efter avslutat 

insatsarbete. Målet med denna bearbetning var att reducera den stressreaktion som kan uppstå 

hos en person efter att denne varit utsatt för en psykiskt påfrestande situation. Efter avslutad 

insats vid en allvarlig händelse var det viktigt att all berörd personal gavs utrymme att 

bearbeta upplevda känslor och intryck. En metod för detta är debriefing som kan utföras i 

olika former. Detta kan ske genom att all deltagande insatspersonal träffas och diskuterar vad 

som hänt och hur var och en upplevt situationen. Vid mindre händelser sker detta ofta utan 

formell ledare utan samtalet sker öppet inom gruppen. Större händelser kräver ofta mer 

organiserade insatser. Att föredra är att ta hjälp av en utbildad ledare som själv inte deltagit i 

insatsen och kan med fördel utföras av exempelvis sjukhuspräst eller psykolog (Isaksson & 

Ljungquist, 1997).  

 

Å andra sidan menar Sijbrandij, Oloff, Reitsma, Carlier och Gerson (2006) att debriefing inte 

har någon signifikant inverkan på utveckling av PTSD. I deras studie visade det sig istället att 
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personer som erbjöds emotionell debriefing till och med hade svårare att bearbeta PTSD än de 

som inte erbjöds någon debriefing alls. Förebyggande åtgärder har däremot visat sig ha god 

effekt när det handlar om att motverka uppkomsten av PTSD. I en studie av Skeffington, Rees 

och Kane (2013) studerades just detta bland poliser i USA. De åtgärder som här vidtogs gick 

ut på att förbereda personalen så bra som möjligt inför framtida insatser genom att strukturerat 

träna på tänkbara scenarion samt professionell mental träning. Detta visade sig ha en god 

inverkan på personalens upplevelse om deras eget handlande och förmåga att kunna 

kontrollera senare svåra situationer, i jämförelse med den kontrollgrupp som inte fick denna 

utbildning.  

Rational 

Att PTSD förekommer bland personal inom räddningsorganisationer är ett känt faktum. Det 

finns dock endast ett fåtal undersökningar som visar hur vanlig förekomsten är bland 

ambulanspersonal i Sverige. Med denna studie hoppades författarna få en bild av förekomsten 

av symptom relaterade till PTSD hos ambulanspersonal och därmed också om dessa befann 

sig i riskzonen att utveckla av PTSD. Resultatet kan vara en indikering huruvida det finns ett 

behov av att sätta in åtgärder för ambulanspersonalen för att minska risken för utveckling av 

PTSD. Detta för att värna om den enskilde individens välmående som även är en viktig del 

för att i sin tur kunna ge en god omvårdnad till de patienter som vårdas. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten av symptom relaterat till 

Posttraumatisk Stress hos ambulanspersonal samt förekomsten av stöd för att bearbeta 

traumatiska händelser. 
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Metodbeskrivning 

Design 

Eftersom studien syftade till att studera förekomsten av specifika symptom inom en 

population valdes en enkätbaserad kvantitativ tvärsnittsstudie. I en kvantitativ studie 

undersöks olika variabler och forskaren söker efter faktorer som påverkar variablerna och om 

det finns samband mellan de olika variablerna som gör att de påverkar varandra. En 

tvärsnittsstudie används för att få en bild av ett specifikt fenomen inom en population vid en 

viss tidspunk eller kortare tidsperiod. Forskaren måste även välja ut populationen så att den är 

representativ för befolkningen i stort (Polit & Beck, 2012, s 50-51, 184). I denna studie var 

detta fenomen förekomsten av symptom relaterat till PTSD inom populationen vid 

undersökningstillfället.  

 

Datainsamling 

Data samlades in med hjälp av ett frågeformulär utformat från DSM-IV av National Center 

for PTSD - Behavioral Science Division (Bilaga 1). Formuläret är översatt av Kerstin Bergh 

Johanneson. programdirektör, medicinsk doktor och legitimerad psykolog på 

Kunskapscentrum för katastrofpsykologi, Uppsala akademiska sjukhus. Tillstånd att använda 

den översatta versionen har hämtats direkt från författaren. 

 

Deltagarna i studien fick i en del av enkäten besvara 18 frågor som berör uppvisande av 

symptom på PTSD vilka fungerade som en screening för PTSD. Svarsalternativen var Inget 

alls, Lite grann, Måttlig, En hel del och Väldigt mycket. Svaren på dessa frågor poängsattes 

sedan i stigande grad från 1-5, poängen för varje enkät adderades sedan. För att uppfylla 

kriterierna om ökad risk att utveckla PTSD valdes ett gränsvärde på 36 poäng. Vart 

gränsvärdet bör läggas är enligt National center for PTSD (www.ptsd.va.gov) upp till varje 

forskare, men rekommenderad gränsvärde varierar från 30-50 beroende på vilken population 

som undersöks. Vid undersökningar hos allmänheten rekommenderas en nivå på 30-35 medan 

vid en undersökning hos exempelvis krigsveteraner rekommenderas en nivå på 45-50. I denna 

studie valdes ett gränsvärde på 36 poäng, vilket då faller inom mellannivån (Tabell 1).  

 

  

http://www.ptsd.va.gov/
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Tabell 1. Rekommenderade gränsvärden enligt National center for PTSD 
Föreslagna gränsvärden i 

sammanlagda poängen 

Exempel på population Beräknad förekomst av PTSD 

 

30-35 Ex. civil primärvård, 

försvarsdepartementet eller 

civilbefolkning 

 

Mindre än 15 %  

36-44 Ex. specialiserade medicinska 

kliniker (ex. trauma kliniker) eller 

primära krigsveteran kliniker 

 

16-39 % 

45-50 Ex. krigsveteraner eller civila 

speciallistklinker inom psykisk 

hälsa 

Mer än 40 %  

 

Resterande frågor i enkäten var kön, ålder, antal år i yrket, yrkeskategori samt frågor huruvida 

personen fått hjälp att bearbeta traumatiska händelser samt eventuell sjukskrivning, se hela 

enkäten i bilaga 1. 

 

Deltagare och procedur 

Inklusionskriterierna för denna studie var aktiv tjänstgöring inom ambulansverksamhet som 

ambulanssjukvårdare, grundutbildad sjuksköterska eller specialistutbildad sjuksköterska. Efter 

kontakt tagits med berörda avdelningschefer på de utvalda ambulansstationerna och dessa 

godkände studiens genomförande, skickades enkäter samt informationsbrev rörande studien ut 

till verksamhetscheferna som sedan vidarebefordrade dem till sina anställda (bilaga 2 och 3). 

Tre stationer valdes ut i norra- samt Mellansverige. Stationerna var alla belägna i större städer 

för att på så sätt nå personal med så stor erfarenhet inom verksamheten som möjligt. I denna 

studie var urvalet det samma som populationen på respektive station, det vill säga alla som 

arbetade inom ambulanssjukvården erbjöds att delta i studien på lika villkor. Efter att 

deltagaren svarat på enkäten lades den i ett medföljande kuvert som sedan samlades in på 

stationen av forskarna när svarsperioden var slut. Totalt delades 80 enkäter ut på de tre 

stationerna och enkäterna fanns tillgängliga i två veckor efter att avdelningschefen delade ut 

dem.   
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Dataanalys  

Insamlad data behandlades i analysprogrammet Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS®) och redovisades sedan med deskriptiv statistik både i tabeller och löpande text. 

Sambandsanalys gjordes där författarna prövade om det fanns samband mellan grad av PTSD-

symptom och antal arbetade år och ålder. Jämförelse gjordes även mellan graden av PTSD-

symptom och i vilken utsträckning personalen hade fått eller inte fått hjälp med att bearbeta 

händelser. Vid en sambandsanalys undersöks om ett samband finns mellan två variabler och 

sambandet ska också beskrivas. För att finna ett samband mellan två variabler görs enklast ett 

spridningsdiagram med x- och y-axel är varje axel motsvarar en variabel. På så vis kan 

forskaren enkelt se om det finns ett positivt eller negativt samband (Ejlertson, 1992, s 80-81).  

Ett starkt negativt samband kan ses som en diagonal linje från det övre vänstra hörnet av 

diagrammet ned mot det högra nedre hörnet. Ett starkt positivt samband ses som en diagonal 

linje från det nedre vänstra hörnet upp mot det övre högra hörnet. Desto tätare punkterna i 

diagrammet desto större samband. Om inget samband finns är punkterna spridda över hela 

diagrammet utan att forma någon linje (Polit & Beck, 2012, s. 390-391). 

 

Bortfall 

Enligt Dahmström (2005, s 321) kan bortfall delas in två kategorier, partiellt bortfall samt 

individbortfall. Partiellt bortfall innebär bortfall av enstaka frågor i en undersökning medan 

individbortfall innebär att en enskild individ valt att inte delta av olika anledningar.  Totalt 

valde 57 av 80 tillfrågade personer att delta i studien vilket gav en svarsfrekvens på 71,25 %. 

Alla inkomna enkäter var korrekt ifyllda vilket gav ett partiellt bortfall på 0 %. 

Individbortfallet blev 28.75 % och kan exempelvis berott på ointresse att delta i studien eller 

tidsbrist att hinna fylla i enkäten. 
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Etiska överväganden         

Polit och Beck (2012, s 153-154) tar upp två väsentliga faktorer vid utförande av studier som 

riktar sig mot människor. Dels skall alla personer som tillfrågas delta i en studie fritt kunna 

avböja att delta om så önskas samt att hänsyn till full anonymitet tas vid insamling av data. 

Deltagandet i denna studie var helt frivillig och något skäl för att eventuellt avböja till 

medverkan behövde inte anges. De som valde att delta gav sitt samtycke till detta genom att 

svara på den avsedda enkäten. Anonymitet garanterades genom att inga personuppgifter togs 

upp i samband med enkäterna, detta för att ingen i efterhand skulle kunna koppla enskilda 

enkäter mot specifika deltagare. Enkäterna förvarades hos forskarna under arbetet med 

studien. På så sätt hade endast forskarna möjlighet att ta del av insamlad data. Innan studien 

påbörjades granskades och godkännas den av etiska gruppen, institutionen för hälsovetenskap 

på Luleå tekniska universitet. Viktigt att poängtera är att studien inte ämnade diagnostisera 

personer med PTSD utan endast undersöka om symptom av post traumatisk stress förekom. 

Undersökningar om människors psykiska mående kan vara ett känsligt ämne. Forskarna ansåg 

dock att nyttan med att påvisa eventuell förekomst av symptom på posttraumatisk stress och 

därmed även möjliggöra insättande av åtgärder övervägde risken att någon tog illa upp av 

studien. I och med att ansvarig chef på ambulansstationen godkände studien tog även denne 

ansvaret för de personer som valde att deltaga i studien. Möjligheten fanns att minnen av 

trauma kunde väckas till liv och då skulle arbetsgivaren kunna erbjuda eventuell hjälp eller 

stöd till den enskilde 

Resultat 

Demografisk beskrivning av deltagarna 

Deltagarnas ålder varierade från 25 till 61 år med en medelålder på 46 år och en medianålder 

på 47 år. Könsfördelningen var 26,3 % kvinnor och 73,7 % män och majoriteten av både 

kvinnorna och männen hade specialistutbildning inom ambulanssjukvård. Yrkeserfarenheten 

varierade från 2 till 35 år med ett medeltal på 18 år och en median på 20 yrkesverksamma år 

inom ambulanssjukvården. Ytterligare demografisk data om deltagarna finns presenterade i 

tabell 2. 
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Tabell 2. Demografisk data på kön & utbildningsnivå 
 Kön n (%) Totalt n (%) 

 Kvinna Man  

Utbildningsnivå    

Ambulanssjukvårdare 2 (3,5) 7 (12,3) 9 (15,8) 

Sjuksköterska, grundutbildad 2 (3,5) 9 (15,8) 11 (19,3) 

Sjuksköterska, specialistutbildning inom 

ambulanssjukvård 

9 (15,8) 21 (36,8) 30 (52,6) 

Sjuksköterska, specialistutbildning inom övrig 

specialitet 

0 (0,0) 2 (3,5) 2 (3,5) 

Sjuksköterska, specialistutbildning inom 

ambulanssjukvård samt övrig specialitet 

2 (3,5) 3 (5,3) 5 (8,8) 

Total 15 (26,3) 42 (73,7) 57 (100) 

 
 

Förekomst av upplevda traumatiska händelser 

Den grundläggande frågan för studien var huruvida ambulanspersonal uppvisade symptom på 

PTSD relaterat till sitt arbete. För att kunna bedömas ha symptom på PTSD eller ligga i 

riskzonen enligt screeningfrågorna krävdes att personen upplevt en eller flera traumatiska 

händelser som berört denne känslomässigt. Resultatet visade att 56 deltagare (98,2 %), 

upplevde att det var vanligt förekommande att de i varierande grad upplevde 

olyckor/händelser som berörde dem känslomässigt. Endast 1 deltagare (1,8 %) uppgav att 

detta inte alls var vanligt förekommande. Dock var det endast 2 (3,5 %) som svarade enligt 

högsta värdet på skalan Väldigt mycket. Övriga fördelade sig enligt följande: 17 personer 

(29.8%) svarade Lite grann, 19 personer (33.3%) Måttligt, 18 personer (31.6%) svarade En 

hel del. Av de 57 deltagare som svarat var det 42 (73,7 %) som upplevde återkommande 

minnen av tidigare stressande upplevelser. Noterbart är att totalt 29 (50,9 %) respondenter 

uppgav att de hade problem med sömnen. Samma antal uppgav att de hade problem med 

irritation och vredesutbrott, vilket även var antalet som uppgav att de hade 

koncentrationssvårigheter. Hela svarsfördelningen finns presenterat i tabell 3.  
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Tabell 3. Svarsfördelning i PTSD-screeningdel av enkät 
 Inte alls 

 
n (%) 

Lite 

grann 
n (%) 

Måttligt 
 
n (%) 

En hel 

del 
n (%) 

Väldigt 

mycket 
n (%) 

Är det vanligt förekommande att du i ditt arbete är 

med om olyckor/händelser som berört dig 

känslomässigt 

1 (1,8) 17 (29,8) 19 (33,3) 18 (31,6) 2 (3,5) 

Återkommande oroande minnen, tankar eller 

bilder av en tidigare stressande upplevelse 
15 (26,3) 31 (54,4) 8 (14,0) 3 (5,3) 0 (0,0) 

Upprepade mardrömmar om en tidigare 

stressande upplevelse 
48 (84,2) 5 (8,8) 3 (5,3) 1 (1,18) 0 (0,0) 

Plötsligt agera eller känna dig som om den 

stressande upplevelsen hände igen (som om du 

återupplevde den) 

45 (78,9) 8 (14,0) 3 (5,3) 1 (1,18) 0 (0,0) 

Känslor av stark upprördhet när något påminde 

dig om en tidigare stressande upplevelse 
38 (66,7) 11 (19,3) 8 (14,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Fysiska reaktioner (t.ex. hjärtklappning, andnings- 

svårigheter, svettningar) när något påminde dig 

om en tidigare stressande upplevelse 

46 (80,7) 8 (14,0) 3 (5,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Undvikit att tänka på eller prata om en tidigare 

stressande upplevelse, eller undvikit att känna 

något som förknippas med den 

37 (64,9) 10 (17,5) 8 (14,0) 1 (1,18) 1 (1,18) 

Undvikit aktiviteter eller situationer därför att de 

påmint dig om en tidigare stressande upplevelse 
45 (78,9) 8 (14,0) 3 (5,3) 1 (1,18) 0 (0,0) 

Svårigheter att minnas viktiga delar av en tidigare 

stressande upplevelse 
35 (61,4) 16 (28,1) 5 (8,8) 1 (1,18) 0 (0,0) 

Tappat intresset för aktiviteter som du brukade 

tycka om 
42 (73,7) 10 (17,5) 4 (7,0) 1 (1,18) 0 (0,0) 

Upplevt avstånd eller främlingskap inför andra 

människor 
41 (71,9) 12 (21,1) 2 (3,5) 2 (3,5) 0 (0,0) 

Känt dig känslomässigt avtrubbad eller oförmögen 

att känna tillgivenhet för dina närstående 
38 (66,7) 16 (28,1) 2 (3,5) 1 (1,18) 0 (0,0) 

Upplevt att du saknar framtid 45 (78,9) 9 (15,8) 1 (1,18) 2 (3,5) 0 (0,0) 
Svårt att somna eller orolig sömn 27 (47,4) 18 (31,6) 5 (8,8) 6 (10,6) 1 (1,18) 
Känt dig irriterad eller fått vredesutbrott 30 (52,6) 22 (38,6) 4 (7,0) 1 (1,18) 0 (0,0) 
Haft svårt att koncentrera dig 27 (47,7) 22 (38,6) 7 (12,3) 0 (0,0) 1 (1,18) 
Varit ”hyperalert” eller på din vakt 35 (61,4) 15 (26,3) 5 (8,8) 2 (3,5) 0 (0,0) 
Känt dig nervös eller lättskrämd 44 (77,2) 9 (15,8) 3 (5,3) 1 (1,18) 0 (0,0) 
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Poängfördelning PTSD-screening relaterat till personalkategorier 

Totalt 9 personer (15,8 %) fick över 36 poäng i screeningdelen av enkäten och befann sig 

därmed också i riskzonen att utveckla PTSD. Endast 1 av dessa 9 personer var kvinna. De 

utbildningsnivåer med högst andel som överskred gränsvärdet på 36 screeningpoäng var 

sjuksköterskor med specialistutbildning inom ambulanssjukvård samt de med 

specialistutbildning inom både ambulans kombinerat med minst en övrig inriktning. I dessa 

var förekomsten dubbelt så vanligt som i den näst vanligaste kategorin, resultatet presenteras 

närmare i tabell 4. Analys för att undersöka skillnad hos kön mot total screeningpoäng var ej 

genomförbart på grund av för litet material.  

 

Tabell 4. Fördelningen av kön samt utbildningsnivå relaterat till gränsvärdet 36 

screeningpoäng.  
 < 36 poäng  

n (%) 

>36 poäng  

n (%) 

Kön   

Kvinna 14 (93,3) 1 (6,7) 

Man 34 (81,0) 8 (19,0) 

Utbildningsnivå    

Ambulanssjukvårdare 8 (88,9) 1 (11,1) 

Sjuksköterska, grundutbildad 10 (90,9) 1 (9,1) 

Sjuksköterska, specialistutbildning inom 

ambulanssjukvård 

24 (80,0) 6 (20,0) 

Sjuksköterska, specialistutbildning inom övrig 

specialitet 

2 (100,0) 0 (0,0) 

Sjuksköterska, specialistutbildning inom 

ambulanssjukvård samt övrig specialitet 

4 (80,0) 1 (20,0) 

Totalt 48 (84,2) 9 (15,8) 

 
Samband mellan screeningpoäng och ålder samt antal år inom yrket 

För att undersöka om det förelåg ett samband mellan ålder och antal år i yrket gentemot antal 

screeningpoäng utfördes ett t-test och regressionsanalys. Hypotesen var att ökande ålder 

och/eller ökande antal yrkesverksamma år ledde till ökad poäng i screening undersökningen 

eftersom dessa varit utsatta för traumatiska händelser under en längre tid. Resultatet visade att 

inget samband fanns mellan ökande ålder eller yrkesverksamma år i förhållande till 

screeningpoäng. Resultatet presenteras nedan i spridningsdiagram 1 och 2. 
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Screeningpoäng 

 
          Ålder 

Spridningsdiagram 1. Ålder i förhållande till screeningpoäng för PTSD 
 

Screeningpoäng

 
        Antal år i yrket 

Spridningsdiagram 2. Yrkesverksamma år i förhållande till screeningpoäng för PTSD 
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Samband mellan screeningpoäng och bearbetning av traumatiska händelser 

En klar majoritet (82,5 %) av personerna i undersökningen hade kännedom om lokala rutiner 

angående möjlighet till debriefing och inställande av arbetspass p.g.a. traumatisk händelse 

under arbetspasset. I tabell 5 redovisas i vilken frekvens respondenterna deltagit i någon form 

av bearbetning av traumatiska händelser samt frekvens av sjukskrivning i förhållande till total 

poäng på PTSD-screeningen i enkäten.  

 

Resultatet visade att de som uppnått en låg totalpoäng på screening delen också hade ett högt 

deltagande i debriefing/samtalsstöd. Endast 10 personer av de 57 som deltog i studien hade 

inte deltagit i någon form av debriefing. Av de 10 personer som aldrig hade deltagit i 

debriefing hade 20 % en total poäng över 36. Av de 43 personer som hade deltagit i 

debriefing 1-5 gånger uppvisade 16,3 % en total poäng över 36, vidare visade det sig att ingen 

av de 4 personer som hade deltagit 6-10 gånger i debriefing uppkom till en total poäng över 

36. Ett utfört Chi-2 test visar dock att signifikansen är låg och det inte går att dra några 

slutsatser huruvida debriefing sänker sannolikheten att drabbas av PTSD. 

 

Totalt erbjöds 88.6 % av deltagarna i studien någon form av hjälp från arbetsgivaren för att 

bearbeta svåra händelser. De två klart vanligaste formen av stöd var ”avlastningssamtal inom 

arbetsgruppen på stationen” (62,5 %) och ”formell debriefing med utbildad personal” 

(32.1%). Minst vanligast var att söka stöd hos exempelvis psykolog (3,6 %), dock förekom 

det både hos de med en screeningpoäng över 36 samt under denna gräns. Av de personer som 

valde att delta i studien var det endast 1 person (1,75 %) som på egen hand, utanför sitt arbete, 

sökt hjälp för att bearbeta en jobbig händelse. Noterbart är att personen hade lägre än 36 

poäng i screening undersökningen. Vidare uppgav endast 5 personer (8 %) att de varit 

sjukskrivna på grund av stress/utbrändhet. Längsta sjukskrivningsperiod var 2 veckor – 1 

månad. 
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Tabell 5. Samband mellan total screeningpoäng på 36 samt bearbetning av traumatisk 

händelse och sjukskrivning relaterat till arbetet. 
 

 

< 36 poäng n 

(%) 

>36 poäng n 

(%) 

Totalt 

n (%) 

Hur många gånger har du deltagit i 

debriefing/samtalsstöd? 

   

Ingen gång 8 (80,0) 2 (20,0) 10 (17,5) 

1-5 gånger 36 (83,7) 7 (16,3) 43 (75,4) 

6-10 gånger 4 (100,0) 0 (0,0) 4 (7,1) 

Har du blivit erbjuden någon hjälp av din 

arbetsgivare med att bearbeta svåra händelser? 

   

Ja, formell debriefing med utb. personal 16 (88,9) 2 (11,1) 18 (32,1) 

Ja, professionellt ext. stöd, ex psykolog  1 (50,0) 1 (50,0) 2 (3,6) 

Ja, avlastningssamtal inom arbetsgruppen på stationen 29 (82,9) 6 (17,1) 35 (62,5) 

Ja, annat 2 (100,0) 0 (0,0) 2 (3,6) 

Nej 10 (83,3) 2 (16,7) 12 (21,4) 

Har du någon gång varit sjukskriven pga 

stress/utbrändhet? 

   

Nej 45 (86,5) 7 (13,5) 52 (91,2) 

Ja, 0-1 vecka 2 (100,0) 0 (0,0) 2 (3,5) 

Ja, 2 veckor – 1 månad 1 (33,3) 2 (66,7) 3 (5,3) 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten av symptom relaterat till PTSD hos 

ambulanspersonal och i vilken utsträckning stöd vid dessa händelser förekom. I resultatet 

framkom att 64,9% av respondenterna var specialistutbildade sjuksköterskor, 19,3% var 

grundutbildade sjuksköterskor och endast 15,8% var ambulanssjukvårdare. De senaste åren 

har stora omorganiseringar skett inom ambulanssjukvården. Bland annat har krav på minst en 

sjuksköterska inom varje besättning införts men många regioner har ökat dessa krav till minst 

en specialistutbildad sjuksköterska i varje ambulans (Suserud & Svensson, 2012, s. 25-27). 

Detta kan vara en anledning till att merparten av respondenterna i studien var 

specialistutbildade sjuksköterskor, eftersom denna yrkeskategori blir allt vanligare inom den 

svenska ambulanssjukvården. Kravet på ökad medicinsk kompetens har ökat i takt med 

utvecklingen inom den svenska ambulanssjukvården. Utvecklingen har gått från att enbart 
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fungera som rena transportresurser till dagens högteknologiska enhet där till och med 

förflyttning av intensivvårdspatienter med bibehållen vårdstandard är möjlig (Suserud & 

Svensson, 2012, s. 23-27 ). 

 

I denna studie valdes ett gränsvärde på 36 screeningpoäng för att den enskilde deltagaren 

skulle bedömas ha en ökad risk att utveckla PTSD. Detta gränsvärde valdes eftersom 

ambulanspersonal troligen utsätts för fler traumatiska händelser jämfört med allmänheten, 

som har ett rekommenderat gränsvärde mellan 30-35 poäng. Däremot har de troligtvis inte 

samma exponering som krigsveteraner, vilka har ett rekommenderat gränsvärde på 45-50 

poäng. Barry, Whiteman och MacDermid Wadsworth (2012) styrker detta via sin studie där 

resultatet visar att det är en signifikant skillnad i förekomst av PTSD hos militärer som 

deltagit i väpnade konflikter jämfört med de militärer som inte gjort det. Vidare menar 

Fjeldheim et al. (2014) att det finns ett tydligt samband mellan exponering av allvarliga 

händelser och utveckling av symptom relaterat till PTSD.  

 

Ambulanspersonal utsätts även de i hög grad för traumatisk exponering och själv skattar sig 

därför generellt högre än genomsnittsbefolkningen. Detta behöver sin tur inte betyda att de 

utvecklar akuta problem i högre grad än den övriga befolkningen (Sterud, Ekeberg & Hem, 

2006). Definitionen av vad som är en traumatisk upplevelse är subjektivt och olika individer 

påverkas därför på olika sätt av samma händelse (Frédéric, Reitske, Deheegher & Van 

Hoorde, 2011). Ambulanspersonal som löper risk för att utveckla PTSD riskerar att drabbas 

av långa sjukskrivningar och får det svårt att återkomma till en normal tillvaro. Risken är 

också att det påverkar vårdutförandet då en person med utvecklad PTSD är i psykisk obalans 

och troligen inte längre lika bra rustad för att klara det som kan möta dem på jobbet. I en 

studie av Jonsson och Segesten (2004b) där ambulanspersonal intervjuats framkommer det att 

personal som varit med om traumatiska upplevelser tidigare i arbetet många gånger 

distanserar sig och känner mindre empati för patienten än de tidigare gjort. Det blir ett sorts 

försvar för att skydda sig mot en ny traumatisk upplevelse liknande de som de tidigare 

upplevt. Detta kan då ha en direkt negativ inverkan på omvårdnaden av patienten då personal 

upplever dessa känslor av rädsla.  

 

Antonovsky (1998, s. 216-220) menar att det egna välbefinnandet även har ett starkt samband 

med prestation. Vidare beskriver han även teorin hur stark KASAM har en positiv inverkan 



20 

på tillfredställelse och välbefinnande och menar då att KASAM indirekt påverkar den 

enskilde personens prestation. Personer med stark KASAM ser ofta uppgiften som en 

utmaning och motiverar sig i och med det till att lösa den på ett ändamålsenligt sätt. Utifrån 

detta kan man tänka sig att ambulanspersonal med stark KASAM har ett mer drivet arbetssätt 

och brinner mer för sin arbetsuppgift. Eftersom omvårdnaden är en stor del av 

sjuksköterskans ansvarsområde innebär det i förlängningen att ett ökat eget välbefinnande 

även avspeglar sig på det totala omhändertagandet av patienten. 

 

En hypotes för denna studie var att en ökad ålder och/eller ökande yrkesverksamma år inom 

yrket ledde till ökad poäng i screeningundersökningen. Denna hypotes utformades med 

bakgrund mot att äldre personal oftast varit verksam inom yrket under en längre tid jämfört 

med sina yngre kollegor och därför blivit exponerade av fler traumatiska och chockerande 

händelser som påverkat den psykiska hälsan. Dock gick det inte att fastställa något samband 

mellan dessa variabler då signifikansnivån var för låg och resultatet därför inte gick att 

överföra på hela populationen. Däremot visar en svensk studie gjord av Jonsson och Segesten 

(2004a) att äldre personal och de med längre yrkeserfarenhet självskattat sig högre jämfört 

med sina yngre kollegor och i och med det löper en ökad risk att utveckla PTSD. Studien 

visade att de som kommit över det satta gränsvärdet för ökad risk att utveckla PTSD hade en 

medelålder på 42,3 år och en yrkeserfarenhet på 14,5 år jämfört med 37,7 år och 11,7 

yrkesverksamma år hos de som hamnade under denna gräns. Även en annan svensk studie av 

Jonsson, Segesten och Mattsson (2003) visar att personal med högre ålder, längre 

yrkeserfarenhet och lägre utbildningsnivå, fick högre screeningpoäng i en motsvarande 

undersökning.  

 

Huruvida yrkeskategori har betydelse för grad av symptom på PTSD har vi inte kunnat 

klarlägga då något test inte kunnat genomföras p.g.a. för litet material. Av de 9 respondenter 

som i screeningundersökningen överskred 36 poäng var det 6 (66,7 %) personer som hade 

specialistutbildning inom ambulanssjukvård vilket antyder att den yrkesgruppen skulle vara 

mer utsatt för symtom av PTSD. I en studie av Jonsson och Segesten, (2003) där 

ambulanspersonal, oavsett yrkeskategori, intervjuades framkom att de flesta hade varit med 

om händelser som påverkat dem känslomässigt. Oavsett om personalen i ambulansen är 

ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor eller specialistsjuksköterskor utsätts de för samma 

intryck vid traumatiska händelser. Kan det därför vara individuellt beroende på vilka 
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förutsättningar personen har mentalt för att tackla händelsen som avgör? Teorin stöds av 

Svensson och Fridlund (2007) som i sin slutsats kom fram till att det är högst individuellt i 

vilken nivå personalen behöver stöd efter traumatiska händelser.  

 

Resultatet i denna studie visade att en klar majoritet av respondenterna (84,2 %) hade 

kännedom om lokala rutiner för debriefing och totalt hade 47 (82,5 %) respondenter deltagit i 

någon form av debriefingsamtal. Dessutom var det endast 15,8 % av deltagarna som 

överskred gränsvärdet på 36 poäng och i med det även låg i riskzonen för PTSD enligt 

screeningundersökningen. Detta trots att 98,2 % av respondenterna upplevde att det var 

vanligt förekommande att de i varierande grad, upplevde olyckor/händelser som berörde dem 

känslomässigt. Majoriteten (73,7 %) uppgav även att de har återkommande oroande minnen 

om dessa händelser, även sömnsvårigheter förekommer relativt frekvent bland 

respondenterna. Med tanke på detta skulle en slutsats därför kunna vara att avlastingssamtal in 

om arbetsgruppen och debriefing har god inverkan för att förebygga utvecklingen av PTSD, 

trots att signifikansen var låg. Det finns dock flera studier som visar på att debriefing kan ha 

motsatt effekt på vissa individer och att metoden inte är lämpligt för alla. I en artikel av 

Greenberg, Brooks och Dunn (2015) framkommer det att det är i de flesta fall inte nödvändigt 

att föra ett formellt debriefingsamtal direkt efter en traumatisk upplevelse. Istället pekar 

författarna på vikten av ett bra social stöd omkring personen som varit med om en traumatisk 

händelse och att minska risken för att utsätta sig för ett nytt trauma genom att antingen 

tillfälligt gå ner i tid på arbetet eller vara sjukskriven. I en undersökning av Suserud (2005) 

beskrivs hur ambulanspersonalen samtalar med varandra om sina upplevelser utan att det 

ordnas med formell debriefing. Det faktum att personalen inom ambulanssjukvården jobbar 

väldigt tätt med varandra skapar en god gemenskap vilket kan ge en ökad trygghet för att våga 

öppna upp sig för sin kollega och visa hur man mår. Greenberg, Brooks och Dunn (2015) 

menar dock att för vissa individer kan en tidig debriefing också vara av nytta för att minska 

risken för att utveckla PTSD och att det därför är av vikt att se till individens specifika behov 

av åtgärder.  
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Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka förekomsten av symptom relaterade till PTSD hos 

ambulanspersonal. Eftersom forskarna ville jämföra förekomsten av dessa symptom med 

variabler som ålder, antal år i yrket och yrkeskategorier valde forskarna att använda sig av en 

kvantitativ ansats för att på så sätt kunna studera en större andel av den aktuella populationen. 

Kvantitativ forskningsmetod används oftast för att studera hur olika fenomen förhåller sig till 

varandra eller för att undersöka trovärdigheten i en redan framtagen teori (Polit & Beck, 2012, 

s 50). I denna studie valdes därför insamling av data med hjälp av en enkät vilket är det 

vanligaste sättet vid den kvantitativa studien. Enkätstudie kan med fördel användas när 

deltagarnas anonymitet och forskarens objektivitet främjas (Polit & Beck, 2012, s. 297). För 

att säkerställa att undersökningen höll god validitet använde sig forskarna av en redan 

utformad och beprövad enkät som de hämtat godkännande direkt från författaren att få 

använda sig av. Till detta lade forskarna till några egna frågor som berörde bland annat ålder, 

kön och yrkeskategori, detta för att kunna genomföra de sambandsanalyser som sedan 

studerades. 

 

Hur enkäten skulle nå respondenterna diskuterades i början av studien. Alternativen var att 

göra enkäten till ett web-baserat dokument för att på så sätt kunna skicka ut den via e-post 

men istället valdes ett tryckt format som i sin tur delades ut av verksamheternas chefer. Denna 

metod valdes för att inte riskera att det elektroniska dokumentet faller i glömska bland andra 

dokument och på så sätt inte blir besvarade. Forskarna tror snarare att ett fysiskt dokument 

påminner deltagarna att besvara enkäten i större utsträckning och 71,25% av de tillfrågade 

valde att delta i studien. Det mest framgångsrika administreringssättet av enkät är att välja ett 

tillfälle då de tillfrågade har möjlighet att besvara enkäten vid samma tillfälle. Detta har visat 

sig maximera antalet respondenter och personlig kontakt har en positiv inverkan på 

svarsdeltagandet (Polit & Beck, 2012, s. 310-311).  

 

Svarsperioden för enkäterna och i och mer det även den möjliga deltagarperioden valdes till 

två veckor eftersom forskarna ansåg att en längre svarsperiod inte nödvändigtvis skulle 

innebära fler respondenter. Deltagandet på de utvalda stationerna varierade mycket vilket kan 

bero på graden av engagemang, tidsutrymme och att vissa stationer oftare blir tillfrågade att 

delta i liknande studier och intresset därför är mindre hos den personalen. Totalt valde ändå 
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57 av de 80 tillfrågade att delta och även fast svarsfrekvensen var god är studiens storlek för 

liten för att forskarna skall kunna dra några signifikanta slutsatser av resultatet. Enligt Polit 

och Beck (2012, s. 283-285) finns det inget givet direktiv hur omfattande datainsamling som 

behövs för en given studie, men generellt kan sägas att rekommendationen är så stor 

insamling som möjligt. Desto större datainsamling forskarna får desto mer representativ blir 

studien för populationen. När en studie blir för liten riskerar den att inte kunna styrka sin egen 

hypotes men för den skull behöver det inte betyda att hypotesen är felaktig. Eftersom alla 

yrkeskategorier som arbetar inom en ambulansbesättning utsätts för samma larm och 

händelser valde forskarna till denna studie att erbjuda samtliga, oavsett utbildningsnivå, att 

delta i studien. Vid urvalet av deltagare till en studie är det mycket viktigt att överväga 

deltagarnas representativitet. Med det menas att urvalet av deltagare skall så likt som möjligt 

återspegla den population forskaren vill uttala sig om (Polit & Beck, 2012, s, 274-275).  

 

Ambulanssjukvården har tidigare präglats av en “macho-kultur” där personalen förväntats bita 

ihop vid traumatiska händelser och jobba på. Mycket av det här tror författarna fortfarande 

lever kvar i viss utsträckning även om klimatet har ändrats i takt med att ambulanssjukvården 

utvecklats. Författarna till denna studie ställer sig därför frågande huruvida alla respondenter 

vågat svara helt ärligt på frågorna i enkäten om deras psykiska mående. Exempelvis på grund 

av oro att individens resultat efter studien på något vis skulle kunna komma fram och då leda 

till konsekvenser. På grund av detta kan även studiens reliabilitet ifrågasättas. Detta 

förebyggdes dock genom att inga personuppgifter togs upp i samband med deltagandet i 

studien samt att respondenterna fritt kunde välja när de ville besvara enkäten och i ensamhet, 

på så sätt garanterades total anonymitet. Det var en respondent i som uppgav att denne aldrig 

upplevt händelser med känslomässig påverkan, det kan vara rädsla för att besvara frågorna 

ärligt som ligger till grund för detta eller så är det personens relativt korta yrkestid som spelar 

in. Just rädsla för att resultatet ska komma fram tas även upp av Jonsson, Segesten och 

Mattson (2003) som en tänkbar faktor för att respondenten inte ska våga svara helt 

sanningsenligt. 

 

Inhämtad data analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS® och ett t-test och 

regressionsanalys utfördes. Eftersom forskarna inte var bekanta med SPSS sedan tidigare 

bokades tid för handledning för att på så sätt undvika att analysen skulle påverka resultatet 

felaktigt.  
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Slutsats 

I denna studie framkommer att majoriteten av den undersökta populationen upplever 

traumatiska händelser som påverkar dem känslomässigt i olika grad, detta är med andra ord 

en vanlig företeelse bland ambulanspersonal. Vad som är en traumatisk händelse är dock en 

högst subjektiv och individuell upplevelse och därför är det svårt att ange en specifik händelse 

för att studera hur den påverkar personalen. Studien visar att omfattningen av symptom 

relaterade till PTSD varierar stort inom den undersökta populationen och vid 

sambandanalyser mellan variablerna ålder och symptom samt antal år i yrket och symptom 

kunde inget samband ses. Inte heller var yrkeskategori en avgörande faktor för symptom på 

PTSD. Slutsatsen är därför att graden av symptom är högst individuell utifrån den enskildes 

personlighet. 

Majoriteten av respondenterna hade deltagit i någon form av bearbetning av allvarliga och 

traumatiska händelser, antingen genom avlastingssamtal inom arbetsgruppen eller debriefing 

av olika slag. Av den undersökta populationen var det 15,8 % som låg i riskzonen för att 

utveckla PTSD vilket antyder att debriefing och andra former av bearbetning har en viss 

effekt på den enskildes välmående. Vilken typ av bearbetning som fungerar bäst är dock 

individuell och för att på bästa sätt fånga upp de som ligger i riskzonen för PTSD bör 

alternativa metoder ses över samt rutiner för hur arbetsgivaren agerar vid speciella händelser. 

Åtgärderna bör utgå framför allt från personalens individuella behov men även gruppens 

gemensamma behov. Studien visar att bearbetning av allvarliga händelser är av stor vikt för 

den prehospitala personalen och därför vill forskarna med denna studie uppmuntra till nya 

studier inom området. Vilka åtgärder som bör vidtas för att förebygga utvecklingen av PTSD 

ser författarna som ett tänkbart område för fortsatt forskning för att på så sätt få en djupare 

förståelse för denna individuella och komplexa problematik. 
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Bilaga 1 

Frågeformulär         

 
1 Kön: ⏭ Kvinna ⏭ Man 
2 Ålder: ____________ 
3 Antal år inom verksamheten, ambulans, totalt (oberoende av arbetsgivare): ________ 
4 Yrkesprofession: ⏭ Ambulanssjukvårdare 

⏭ Sjuksköterska, grundutbildad 
⏭ Sjuksköterska, specialistutbildning ambulans 
⏭ Sjuksköterska, övrig specialistutbildning  

 
Frågorna 5 - 22 innehåller graderade alternativ, ringa in det svar som stämmer bäst in för dig. 
 
  Inte 

alls 
Lite 
grann 

Måttligt En hel 
del 

Väldigt 
mycket 

 

5 Har du i ditt nuvarande yrke varit med om 
någon olycka/händelse som berört dig 
känslomässigt, och i så fall hur mycket? 
 

1 2 3 4 5 
 

6 Återkommande oroande minnen, tankar eller 
bilder av en tidigare stressande upplevelse 
 

1 2 3 4 5 
 

7 Upprepade mardrömmar om en tidigare 
stressande upplevelse 
 

1 2 3 4 5 
 

8 Plötsligt agera eller känna dig som om den 
stressande upplevelsen hände igen (som om du 
återupplevde den) 
 

1 2 3 4 5 
 

9 Känslor av stark upprördhet när något påminde 
dig om en tidigare stressande upplevelse 
 

1 2 3 4 5 
 

10 Fysiska reaktioner (t.ex. hjärtklappning, 
andnings- svårigheter, svettningar) när något 
påminde dig om en tidigare stressande 
upplevelse.  

1 2 3 4 5 
 

11 Undvikit att tänka på eller prata om en tidigare 
stressande upplevelse, eller undvikit att känna 
något som förknippas med den 
 

1 2 3 4 5 
 

12 Undvikit aktiviteter eller situationer därför att 
de påmint dig om en tidigare stressande 
upplevelse 
 

1 2 3 4 5 
 

13 Svårigheter att minnas viktiga delar av en 
tidigare stressande upplevelse 

1 2 3 4 5 
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14 Tappat intresset för aktiviteter som du brukade 

tycka om 
1 2 3 4 5 

 

15 Upplevt avstånd eller främlingskap inför andra 
människor 
 

1 2 3 4 5 
 

16 Känt dig känslomässigt avtrubbad eller 
oförmögen att känna tillgivenhet för dina 
närstående 
 

1 2 3 4 5 
 

17 Upplevt att du saknar framtid 
 

1 2 3 4 5 
 

18 Svårt att somna eller orolig sömn 
 

1 2 3 4 5 
 

19 Känt dig irriterad eller fått vredesutbrott 
 

1 2 3 4 5 
 

20 Haft svårt att koncentrera dig 
 

1 2 3 4 5 
 

21 Varit ”hyperalert” eller på din vakt 
 

1 2 3 4 5 
 

22 Känt dig nervös eller lättskrämd 1 2 3 4 5 
 

 
23 Har du blivit erbjuden någon hjälp av din arbetsgivare med att bearbeta sådana händelser 

(här kan du varit med om flera av alternativen):   
⏭ Ja, formellt debriefingsamtal med utbildad personal 
⏭ Ja, professionellt externt stöd, exempelvis psykolog 
⏭ Ja, avlastningssamtal inom arbetsgruppen på stationen 
⏭ Ja, annat __________________________________ 
⏭ Nej 
Om någon form av “Ja” på föregående fråga: 

24 Hur många gånger har du deltagit debriefing/samtalsstöd: 
⏭ 1-5 gånger 
⏭ 6-10 gånger 
⏭ fler än 10 gånger 

25 Har du på egen hand, utanför arbetet, sökt hjälp för att bearbeta en jobbig händelse som du 
varit med om inom ditt yrke (t.ex. med psykolog):  ⏭ Ja ⏭ Nej 
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26 Har du någon gång varit sjukskriven pga stress/utbrändhet: ⏭ Ja  ⏭ Nej 
Om ja, hur länge totalt:  
⏭ 0-1 vecka  
⏭ 2 veckor-1 månad  
⏭ 2 - 3 månader 
⏭ 4 - 6 månader 
⏭ längre än 6 månader 

27 Har du kännedom om lokala rutiner angående möjlighet till debriefing och inställande av 
arbetspass pga traumatisk händelse?   ⏭ Ja  ⏭ Nej 
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Bilaga 2 

       
Luleå tekniska universitet      Till avdelningschefen 
Institutionen för hälsovetenskap     för ambulansen 
Avdelningen för omvårdnad 
 

 

Förfrågan om genomförande och förmedlande av deltagande till enkätstudie 

 

Personal inom ambulanssjukvården utsätts ofta för svåra situationer. Svåra olyckor med starka 

synintryck, patienter som utsätts för starka psykiska trauman i form av exempelvis dödsfall av 

närstående och andra trauman kan även bli ett trauma för den personal som är involverad i 

händelsen. Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av symptom relaterade till 

Posttraumatiskt Stressyndrom hos ambulanspersonal. 

Studien kommer genomföras som en enkätstudie riktad till personal som jobbar aktivt på 

ambulans. Enkäterna kommer att vara helt anonyma och deltagandet är helt frivilligt. 

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om tillåtelse att genomföra studien vid din enhet 

samt att vara oss behjälpliga i att dela ut enkäter och informera personalen om studien. Du 

som enhetschef kommer även få ett mail med bifogat informationsbrev om studien som du 

kan vidarebefordra till dina anställda. Det ifyllda materialet inhämtas sedan av oss som 

ansvarar för studien. Studien kommer att användas i vårt examensarbete på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård och beräknas vara 

klart i juni 2015. 

 

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare. Med vänlig hälsning! 

Eva Lindgren 

Universitetslektor 

Handledare 

eva.lindgren@ltu.se 

Tobias Ols 

Leg. sjuksköterska 

Student 

tobols-4@student.ltu.se 

Sven Berglund 

Leg. sjuksköterska 

Student 

sveber-2@student.ltu.se 
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Verksamhetschefens godkännande 

 

 

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 3 

             

 

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

Informationsbrev med förfrågan om deltagande i enkätstudie 

 

Personal inom ambulanssjukvården utsätts ofta för svåra situationer. Svåra olyckor med starka 

synintryck, patienter som utsätts för starka psykiska trauman i form av exempelvis dödsfall av 

närstående och andra trauman kan även bli ett trauma för den personal som är involverad i 

händelsen. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av symptom relaterade till 

Posttraumatiskt Stressyndrom hos ambulanspersonal. 

 

Utifrån detta vill vi fråga dig om deltagande i en enkät som berör området. Deltagandet är helt 

frivilligt och du skall inte lämna någon form av personuppgifter på enkäten varpå anonymitet 

garanteras. Endast författarna och handledaren kommer ha tillgång till den insamlade data och 

enkäterna förstörs direkt studien är färdig. Enkäten består av 27 frågor och tar ca 5-10 minuter 

att besvara. Lämna sedan den ifyllda enkäten i avsedd låda. Vi som genomför studien hämtar 

sedan in enkäterna på respektive station. Vi ser gärna att du besvarar enkäten så fort som 

möjligt. I och med att du besvarar enkäten ger du samtycke att delta i studien. 
 

Vi som genomför studien är två studenter vid Luleå tekniska universitet som läser andra 

terminen på specialistutbildningen med inriktning mot ambulanssjukvård för sjuksköterskor. 

Denna studie är en del i vårt examensarbete och det färdiga resultatet kommer finnas 

tillgängligt på LTUs hemsida, (http://pure.ltu.se/portal/). 

http://pure.ltu.se/portal/
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Vid frågor kontakta gärna någon av oss eller vår handledare. Med vänliga hälsningar 
 

Eva Lindgren 
Universitetslektor 
Handledare 
eva.lindgren@ltu.se 
0920-402219 

Tobias Ols 
Leg. sjuksköterska 
Student 
tobols-4@student.ltu.se 

Sven Berglund 
Leg. sjuksköterska 
Student 
sveber-2@student.ltu.se 

 

 

 

 


