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Sammanfattning 
 

 

Introduktion: Det ställs höga krav på ambulanspersonalen i förhållande till akuta 

bedömningar och behandlande åtgärder. I tillägg till detta exponeras personalen ständigt för 

potentiellt traumatiska händelser. Upplevelsen av traumatiska händelser är skiftande och beror 

på individuella förutsättningar. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva ambulanspersonalens upplevelser av 

traumatiska händelser i sitt yrkesutövande. Syftet är också att granska hur de inkluderade 

artiklarnas urval har skett. 

Metod: En sammanställning har gjorts av tio stycken vetenskapliga artiklar med kvalitativ, 

kvantitativ och mixad ansats. Systematiska sökningar efter artiklar gjordes i två olika 

databaser samt manuella sökningar. 

Resultat: Ambulanspersonalens upplevelser av traumatiska händelser baseras på mentala och 

praktiska förberedelser. Känslor beskrivs variera beroende på patientens tillstånd, det 

framkommer känslomässiga skillnader i att vårda barn och vuxna oavsett om åtgärderna 

lyckas eller misslyckas. Anhörigas närvaro kan upplevas båda gynnsamt och ogynnsamt. Inre 

och yttre faktorer påverkar upplevelsen av att vårda patienten beroende på omständigheter. 

Behovet av bearbetning uppstår efter traumatiska händelser och utövas på olika sätt. Sorg och 

skuld efter en akut situation beskrivs uttryckas i form av olika reaktioner. Behov av 

nödvändigt stöd upplevs infinna sig efter en traumatisk händelse. 

Slutsats: Resultatet visar att det upplevs osäkerhet när det gäller hanteringsstrategier före, 

under och efter traumatiska händelser. Därför föreligger ett behov av att genom framtida 

forskning förbättra arbetsförhållandena för ambulanspersonal. 
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Abstract 

Introduction: There are high demands on ambulance staff in relation to emergency 

assessments and treatment measures. In addition to this, staff are constantly exposed to 

potentially traumatic events. The experience of traumatic events is varied and depends on 

individual conditions. 

Aim: The aim of this literature study is to describe the ambulance staff's experiences of 

traumatic events in their profession. The purpose is also to review how the included articles 

have been selected. 

Method: A compilation has been made of ten scientific articles with qualitative, quantitative 

and mixed method. Systematic searches for articles were made in two different databases as 

well as manual searches. 

Result: Ambulance personnel’s experiences of traumatic events are based on mental and 

practical preparations. Feelings are described depending on the patient's condition, there are 

emotional differences in caring for children and adults regardless of whether the actions 

succeed or fail. The relatives' presence can be experienced both as suitable and unsuitable. 

Internal and external factors affect the experience of caring for the patient depending on 

circumstances. The need for processing occurs after traumatic events and is practiced in 

different ways. Care and guilt after an emergency situation is described in terms of different 

reactions. The need for necessary support is found to manifest itself after a traumatic event. 

Conclusion: The result shows that there is uncertainty regarding copingstrategies before, 

during and after traumatic events. Therefore, there is a need to improve working conditions 

for ambulance staff through future research. 
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1. Introduktion 

1.1 Ambulansuppdrag och prioritering 

I Sverige dirigeras cirka 850 000 ambulansuppdrag per år, omkring 80 procent av dessa är 

prio 1 och prio 2 larm, 250 000 larm är liggande sjuktransport (Stålhandske & Engström 

2016). Under ett anrop till larmcentralen får operatören snabbt en överblick över den akuta 

situationen genom en kort intervju där patientens behov kartläggs, sedan prioriteras larmet av 

operatören, detta görs på en skala 1–4 (SOS alarm 2018). De vanligaste symtomen som 

resulterar i att ambulans tillkallas handlar om bröstsmärtor, andningsbesvär och buksmärtor 

(Gårdelöv 2016). Enligt SOS alarm (2018) är ett prio 1 larm akut livshotande symtom eller 

olycksfall, denna körning kräver blåljus/siren och närmast tillgängliga ambulans skickas. 

Även prio 2 larm har hög prioritet där patienten bedöms ha akuta men ej livshotande symtom, 

närmast tillgängliga ambulans skickas på uppdraget. Prio 3 larm är när patienten bedöms ha 

behov av tillsyn eller vård av medicinsk utbildad personal, ambulans skickas efter bedömning 

av den totala beredskapen. Prio 4 larm är sjuktransport eller sjukresor där det inte krävs tillsyn 

eller vård av medicinskt utbildad personal därför kan körningen utföras av andra fordon än 

ambulans som exempelvis taxi.  

Principen load and go, som innebär ett snabbt omhändertagande och snabb transport till 

sjukhus är under förändring till en mer passande princip som stay and play, där det akuta 

omhändertagandet på plats är det centrala. Principen triage som används för att prioritera 

vårdbehov på skadeplats har kommit att användas även inom ambulanssjukvårdens 

bedömningar baserat på mottagande vårdenhetens resurser (Gårdelöv 2016). 

 

1.2 Ambulanssjukvården 

Enligt Blomkvist och Petersson (2014) så delas hälso- och sjukvårdens organisation in i olika 

vårdnivåer vilka benämns som högspecialiserad vård, specialiserad akutsjukvård, 

specialiserad planerad vård och närsjukvård. Ambulanssjukvården hör till specialiserad 

akutsjukvård som är inriktad mot akuta insatser. Socialstyrelsen (SOSFS 2009:10) beskriver 

ambulanssjukvård som den som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal i anslutning till 

ambulans. Prehospital akutsjukvård är benämningen när omedelbara medicinska åtgärder 

vidtas av hälso- och sjukvårdspersonal utanför sjukhuset. Vårdgivare och verksamhetschef 
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ansvarar för att hälso- och sjukvårdspersonalen inom ambulanssjukvården har den kompetens 

som krävs för att hantera läkemedel, utrustning och framföra ambulansen på ett säkert sätt. 

Bremer (2016a) förklarar att professionerna inom den svenska ambulansen framförallt är 

ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor med eller utan specialistutbildning. Likt annan 

sjukvårdspersonal bör ambulanspersonalen kunna ge god och specifik omvårdnad samt 

medicinsk behandling enligt riktlinjer. Andra kompetenskrav som ställs på 

ambulanspersonalen är att kunna samverka med annan räddningspersonal och 

vårdinrättningar, kunna organisera och leda i olika akuta situationer, hantera hot och våld 

samt ha rutiner för krisstöd. En rad olika tester tillämpas innan anställning vilka följs upp 

kontinuerligt under yrkesverksamma år inom ambulansen.  

 

1.3 Sjuksköterskans upplevelser av vårdandet inom ambulansen 

Österberg-Almerud (2014) beskriver vårdandet i akuta situationer ur perspektivet 

självbestämmande, vilket är en viktig del samtidigt som en akut sjuk patient har begränsad 

möjlighet att medverka och fatta beslut. I Patientlagen kap. 4 § 4 (SFS 2014:821) hänvisas att 

patienten ska få den hälso- och sjukvård som behövs för inte riskera livet även om samtycke 

inte kan ges på grund av exempelvis medvetslöshet eller annan orsak. Österberg-Almerud 

(2014) beskriver att vårda en akut sjuk patient gör att vårdaren får en intim relation med 

patienten då det ofta handlar om att upprätthålla livsviktiga funktioner. Höglund, Schröder, 

Möller, Andersson-Hagiwara och Ohlsson-Nevo (2018) menar att ungefär en tredjedel av alla 

patienter som söker ambulansvård inte kräver någon medicinsk övervakning eller behandling 

under transport. Ambulanssjuksköterskor som är utbildade för nödsituationer upplever den 

svåra balansen att bedöma patienter för att kunna ge adekvat vård, fatta beslut om eventuell 

transport till annan vårdenhet och samtidigt ha ansvaret över att det ska finnas ambulanser 

tillgängliga för andra akuta uppdrag, allt enligt riktlinjer som ska följas. Barrientos och 

Holmberg (2018) menar att det även finns svårigheter att möta icke-akuta patienter som 

behöver ambulansvård, de beskrivs vara de mest sårbara. Studien visar att sjuksköterskor 

inom ambulansvården ständigt kämpar med att kunna utföra god omvårdnad samtidigt som 

patienterna har höga förväntningar på vården.  

Ambulanssjuksköterskor upplever att deras yrkesroll och kompetens blir ifrågasatt av 

patienterna som vissa gånger vill bli transporterad till akutmottagningen för en andra 

bedömning (Barrientos & Holmberg 2018, Höglund et al 2018). Vidare beskriver Höglund et 
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al (2018) att det finns tillfällen då ambulanssjuksköterskan frångår att följa riktlinjer, 

exempelvis en sårbar patient som väntat länge på ambulans, istället för att ge behandling på 

plats körs patienten in på akutmottagning för att få adekvat vård eller att patienten körs in på 

akuten trots tillräcklig vård i hemmet för att undvika risken att bli anmäld. Andra svårigheter i 

yrket är upplevelsen av hur andra vårdenheter försummar den akuta ambulansvården då 

behandlingen många gånger kunde ha utförts på vårdcentralen. Även larmcentralen 

missbedömer ibland och larmar på fel grunder där ambulanspersonalen direkt kan se att det 

faller utom ramen för ambulansuppdrag. 

 

1.4 Definition av traumatiska händelser 

Svensk ordbok (2009) beskriver ordet traumatisk som en svår psykisk påfrestning. Jonsson 

och Segesten (2003) förklarar vidare att traumatiska händelser är något som händer utöver den 

vanliga mänskliga erfarenheten. I alla tider har människor utsatts för traumatiska händelser 

såsom jordbävningar, bränder och översvämningar (Jonsson & Segesten 2003). I Ferry et al´s 

(2013) studie skildras traumatiska händelser som oväntade dödsfall, krigszoner och allvarliga 

personskador. Donaldson-Andersen (2017) beskriver att upplevelser av traumatiska händelser 

är komplexa och individuella samt att de kan påverkas av olika faktorer såsom tidigare 

erfarenheter, kön, kulturella och socioekonomiska skillnader.  

Ambulanspersonal som jobbar inom prehospital akutsjukvård utsätts dagligen för stressfulla 

händelser i sitt arbete då det ingår i deras profession att vårda akut sjuka människor (Jonsson 

& Segesten 2003). Även Van der Ploeg och Kleber (2003) beskriver att ambulanspersonal 

ständigt exponeras för potentiellt traumatiska händelser. Dessa händelser kan vara situationer 

som involverar ett barns bortgång, misslyckad hjärt-lungräddning, medicinska nödsituationer, 

allvarliga olyckor eller skador, hot och våld, självmord/självmordsförsök samt felaktig eller 

bristfällig information om olycksplatsen eller om offrens tillstånd. 

 

1.5 Teoretisk referensram 

Vi använder oss av den teoretiska referensramen Coping. Den teoretiska referensramen har 

valts utifrån syftet och kommer att användas som ett induktivt förhållningssätt genom hela 

studien (Henricson, 2017). Coping beskrivs som resultatet av våra känslomässiga och 
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handlingsorienterade strategier till att tolerera och minska de påfrestningar som vi utsätts för. 

Det finns tre huvudstrategier för att hantera situationer som framkallar stress: 

problemfokuserad coping, emotionsfokuserad coping och meningsskapande coping. Vid 

problemfokuserad coping strävar personen efter att lösa ett problem eller förändra en 

stressframkallande situation, emotionsfokuserad coping koncentrerar sig på att göra något åt 

upplevelsen av situationen och meningsskapande coping fokuserar på att i den 

stressframkallande situationen hitta en positiv mening (Harris Kalfoss, 2011). 

 

1.6 Problemformulering 

SOS alarm ansvarar för ambulansverksamheten i Sverige, larmen dirigeras och prioriteras 

efter patientens behov av vård, därefter transporteras, load and go, patienten till vårdenhet 

eller vårdas på plats, stay and play, vilket är en allt vanligare företeelse. Ambulanspersonalen 

har i uppdrag att vårda akuta och icke-akuta patienter samt hantera läkemedel, utrustning och 

framföra fordonet på ett säkert sätt. Ambulanssjukvården står inför utmaningen att möta akuta 

vårdbehov i ett samhälle under ständig förändring, där vårdandet på olycksplatsen ska kunna 

genomföras oavsett inre och yttre omständigheter. Ambulanspersonalen har ett komplext 

uppdrag och exponeras ständigt för potentiellt traumatiska händelser. Att hantera traumatiska 

händelser ställer en rad olika krav på personalen som samtidigt har en betydande roll för 

patientens trygghet och individuella vårdbehov. I och med en sammanställning av senaste 

forskning framkommer det att ambulanspersonal utsätts för traumatiska händelser, det som 

anses saknas är hur dessa händelser upplevs. Föreliggande studie tenderar därför att skildra 

ambulanspersonalens upplevelser av traumatiska händelser, detta för att öka förståelsen för 

dessa erfarenheter och eventuella påföljder. 

 

1.7 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva ambulanspersonalens upplevelser av 

traumatiska händelser. Syftet är också att granska hur de inkluderade artiklarnas urval har 

skett. 

• Hur beskrivs ambulanspersonalens upplevelser av traumatiska händelser?  

• Hur har de inkluderade artiklarnas urval skett? 
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2. Metod 

2.1 Design  

Studien är en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck, 2012).  

 

2.2 Sökstrategi 

De databaser inom medicin och omvårdnadsforskning som har använts vid sökandet av 

vetenskapliga artiklar är PubMed och CINAHL. Flera relevanta sökord användes utifrån 

litteraturstudiens syfte. Till en början gjordes breda sökningar med endast ett sökord i taget, 

detta med hjälp av Mesh-termer, Cinahl Headings och fritext för att se vad som forskats kring 

i det valda området. Sedan kombinerades flera sökord för att smalna av mot syftet genom 

booleska sökoperatorer. De booleska sökoperatorerna AND, OR och NOT används enligt Polit 

och Beck (2012) för att antingen bredda eller avgränsa sökningen. För att avgränsa sökningen 

användes AND och för att bredda sökningen användes OR i flera sökningar vilket också är hur 

Polit och Beck (2012) beskriver att dessa booleska sökoperatorer används för. 

Sökordskombinationerna Emergency Medical Services OR Emergency Medical Technicians 

AND experience AND traumatic gav flera relevanta träffar. Författarna sökte på ambulance 

personnel där Emergency Medical Services och Emergency Medical Technicians fanns som 

Mesh-termer, se tabell 1 Sökstrategi till C-uppsats för sökordskombinationer. Begränsningar i 

CINAHL har gjorts med hjälp av linked full text, peer reviewed och engelska. I databasen 

PubMed har sökningarna begränsats med hjälp av engelska och Högskolan i Gävle. 

Publikationsår i båda databaserna har ett spann på 10 år. Författarna har utvidgat sökstrategin 

genom att göra manuella sökningar i valda källors referenslistor, dessa markeras med ** i 

referenslistan (se Tabell 1. Sökstrategi till C-uppsats). 
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Tabell 1. Sökstrategi till C-uppsats 

Databas Limits 

Sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar  

Valda 

artiklar 

Medline 

via 

PubMed 

10 år, engelska, 

Högskolan i 

Gävle 

2018-08-29 

"Emergency Medical Services"[Mesh] 

OR "Emergency Medical 

Technicians"[Mesh]) AND “traumatic” 

(fritext) AND “nurse experience” (fritext) 

16 4 1 

Medline 

via 

PubMed 

10 år, engelska, 

Högskolan i 

Gävle  

 2018-08-29 
 

“Nurses experience” AND "Emergency 

Medical Services"[Mesh] AND 

"Ambulances"[Mesh] 

21 8 4 

Medline 

via 

PubMed 

10 år, engelska, 

Högskolan i 

Gävle  

 2018-08-29 

"Ambulances"[Mesh] AND “traumatic” 

(fritext) 

101 2 1 

Medline 

via 

PubMed 

10 år, engelska, 

Högskolan i 

Gävle  

 2018-08-29 

"Emergency Medical Services"[Mesh]) 

OR "Emergency Medical 

Technicians"[Mesh] AND “experience” 

(fritext) AND “traumatic” (fritext) 

149 4 2 

CINAHL Linked Full text, 

Peer Reviewed, 

10 år, engelska 

2018-08-29 

“Experience” (fritext) AND "Emergency 

Medical Technicians" (Cinahl Headings) 

OR “ambulance” (fritext) AND 

“traumatic” (fritext) 

 

63 7 2 

 

10 år 

2018-09-10 

Manuell sökning efter valda artiklars 

referenslistor 

 

4 2 

   

464 29 10 
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2.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier: Alla artiklar som svarade på studiens syfte och frågeställningar 

inkluderades samt att de var empiriskt vetenskapliga. Samtliga artiklar oavsett ansats 

inkluderades.  

Exklusionskriterier: Reviews och dubbletter är ytterligare kriterier som utesluter artiklar i 

föreliggande litteraturstudie.  

 

2.4 Urvalsprocessen och utfallet av möjliga artiklar 

Olika sökord kombinerades och gav totalt 464 antal träffar vilka titlarna granskades för att 

bedöma relevans för föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar. 264 av dessa 

svarade inte på studiens syfte eller frågeställningar. 200 titlar ansågs relevanta varav abstractet 

analyserades för att ytterligare begränsa urvalet. 171 abstract svarade inte på studiens syfte 

eller frågeställningar. 29 artiklar bedömdes svara på syfte och frågeställningar och lästes i 

fulltext, efter att ha granskat dessa 29 artiklar var det 21 som ansågs irrelevanta och därmed 

exkluderades dessa. Åtta artiklar återstod och inkluderades i föreliggande litteraturstudie, 

vilket ansågs vara för svagt underlag därför gjordes manuella sökningar efter valda artiklars 

referenslistor. Fyra artiklar granskades varav två inkluderades vilket gav ett totalt utfall av tio 

inkluderade artiklar till studien. 

 

2.5 Dataanalys 

De inkluderade artiklarna har bearbetats genom att först översättas till författarnas modersmål 

detta för att få en helhet över innehållet. De två författarna har tagit del av översättningen 

parallellt med originalet samt diskuterat artiklarna gemensamt för att bekräfta att innehållet 

uppfattats korrekt. Polit och Beck (2012) menar att med hjälp av att granska innehållet så är 

det möjligt att avgöra studiernas kvalitet och pålitlighet. De inkluderade artiklarnas 

resultatinnehåll granskades och kodades enskilt med hjälp av en extern tabell, siffror och 

färger, detta för att lyfta fram det som var relevant för föreliggande litteraturstudies syfte och 

frågeställningar. Enligt Polit & Beck (2012) är kodning ett bra verktyg för att organisera, ett 
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tillvägagångssätt som beskrivs är att hitta nyckelord i texten för att kategorisera information. 

Författarna upptäckte tidigt ett återkommande mönster i texten som naturligt beskrev tre 

teman av upplevelser i samband med traumatiska händelser; före, under och efter. Artiklarnas 

urval granskades för att besvara litteraturstudiens andra frågeställning. Polit och Beck (2012) 

beskriver att urval i kvalitativa studier sker strategiskt med så få informanter som möjligt, där 

urvalet inte sker slumpmässigt utan med utvalda deltagare som förmodas ha erfarenhet om 

ämnet. Variationer som exempelvis ålder och kön kan göras med fördel. Urval i kvantitativa 

studier görs däremot slumpmässigt med ett stort antal deltagare där preferenser spelar mindre 

roll. Författare som använder sig av mixad ansats kan kombinera urvalsdesigner på varierande 

och kreativa sätt. En översikt av de inkluderade artiklarnas innehåll gjordes med hjälp av 

tabeller (se tabell 2, tabell 3 och tabell 4). Enligt Polit och Beck (2012) är tillämpning av 

tabeller ett bra stöd för att organisera information. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Föreliggande studie är en litteraturstudie vilket innebär att etisk prövning inte tillämpats 

eftersom interaktion med patienter eller vårdpersonal ej ägt rum. Författarna har objektivt 

tolkat artiklar och sammanställt informationen sanningsenligt. Polit och Beck (2012) menar 

att falsifiering, fabricering och plagiering skall undvikas, eftersträvansvärt är också att studien 

görs med ett objektivt förhållningssätt. 

 

3. Resultat 

Föreliggande litteraturstudies resultat utgår ifrån tio vetenskapliga artiklar och presenteras i 

löpande text. Med utgångspunkt från syftet baseras resultatet på tre teman: Upplevelser inför 

en potentiellt traumatisk händelse, Upplevelser under en traumatisk händelse och Upplevelser 

efter en traumatisk händelse, ytterligare förtydligas innehållet med underrubrikerna; Mentala 

och praktiska förberedelser, Känslor, Känslomässiga skillnader - barn och vuxna, Anhörigas 

närvaro, Inre och yttre faktorer, Bearbetning, Sorg och skuld och Stöd. En översikt av de 

inkluderade artiklarna återfinns i Bilaga 1 under Tabell 2 och Tabell 3. 
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3.1 Upplevelser inför en potentiellt traumatisk händelse 

3.1.1 Mentala och praktiska förberedelser 

Redan utbildad ambulanspersonal utvecklade sin kompetens ytterligare genom teoretiska 

studier för att få så mycket kunskap som möjligt, speciellt om erfarenheten ansågs otillräcklig 

(Larsson & Engström 2013, Svensson & Fridlund 2008). Känslan av att ha för lite erfarenhet 

inför ett uppdrag, bristfällig information om patienten, ovanliga larm och potentiell personlig 

koppling mellan vårdare och patient kunde leda till oro hos personalen (Svensson & Fridlund 

2008). Även om förberedelserna innan utfördes enligt riktlinjer och rutiner så var det 

förväntade scenariot sällan det som möttes på plats (Svensson & Fridlund 2008, Larsson & 

Engström 2013). Avraham, Goldblatt och Yafe (2014) beskrev i sin studie att resan på väg till 

en olycksplats var en mental förberedelse där den tekniska utrustningen och planeringen av 

åtgärder också involverade känslor av rädsla för att stöta på emotionella scener där 

exempelvis barn var inblandade eller försening som kunde kosta patientens liv. Pyper och 

Paterson (2016) bekräftade detta i sin studie genom att beskriva de långa transportsträckorna 

som stressfyllda upplevelser i yrket. 

 

3.2 Upplevelser under en traumatisk händelse 

3.2.1 Känslor 

Ambulanspersonal upplevde adrenalinpåslag i samband med livräddande åtgärder vilket 

ökade prestationsförmågan (Larsson & Engström 2013). Att vårda en patient som inte var vid 

medvetande ansågs vara mindre stressande för personalen då den emotionella kontakten inte 

blev lika påtaglig (Avraham, Goldblatt & Yafe 2014). En känslomässig reaktion kunde uppstå 

när chansen att rädda patienten var omöjlig, väldigt liten eller att patienten inte svarade på 

behandlingen. Känslorna beskrevs som stress, smärta, empati och hjälplöshet (Avraham, 

Goldblatt & Yafe 2014, Bohström, Carlström & Sjöström 2016). 

 

3.2.2 Känslomässiga skillnader - barn och vuxna 

Flera studier tydde på att det fanns känslomässiga skillnader i att vårda barn och vuxna 

(Larsson & Engström 2013, Svensson & Fridlund 2008, Fernández-Aedo, Pérez-Urdiales, 
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Unanue-Arza, García-Azpiazu & Ballesteros-Pena 2017, Bohström, Carlström & Sjöström 

2016). Fernández-Aedo et al (2017) beskrev att vårda barn eller vuxna med hjärtstopp 

upplevdes på olika sätt oavsett om åtgärderna lyckades eller misslyckades, graden av 

empatiska känslor förstärktes när uppdragen involverade barn. Gemensamt för båda 

ålderskategorierna när hjärt-lungräddning utfördes var att det uppstod känslor som osäkerhet, 

tvivel och stress. Vidare beskrev Larsson och Engström (2013) att existentiella frågor 

upplevdes svåra oavsett barn eller vuxna. Det upplevdes svårare att avbryta ett 

återupplivningsförsök av ett barn trots vetskapen av att det var meningslöst, detta tydde på att 

det var svårare att acceptera ett misslyckande när det handlade om barn (Larsson & Engström 

2013, Fernández-Aedo et al 2017). 

På grund av den begränsade tekniken och utrustningen i ambulansen upplevdes det stressfullt 

att svara på larm där sjuka och traumatiserade barn var inblandade (Bohström, Carlström & 

Sjöström 2016). Andra känslomässiga möten beskrevs vara där personalen själv kunde 

relatera till situationen, exempelvis att patienten var i samma ålder som ens egna barn. 

Anledningar till att ambulanspersonalen ansåg att mötet med det akut sjuka barnet var 

komplext kunde vara att föräldrarna närvarade vilket ledde till prestationssvårigheter. Var 

föräldrarna däremot inte närvarande kunde detaljer i anamnesen vissa gånger kännas 

otillräckliga för att kunna fatta beslut om åtgärd (Svensson & Fridlund 2008). 

 

3.2.3 Anhörigas närvaro 

Det rådde delade meningar hos ambulanspersonalen om att anhöriga närvarade under uppdrag 

(Larsson & Engström 2013, Fernández-Aedo, Pérez-Urdiales, Unanue-Arza, Garcia-Azpiazu 

& Ballesteros-Pena 2017, Avraham, Goldblatt & Yafe 2014). Svårigheten ansågs vara att 

kunna ge stöd till anhöriga och samtidigt behålla fokus på patienten, det positiva med att ha 

anhöriga på plats var att de ofta kunde redogöra för händelseförloppet (Larsson & Engström 

2013). I fall där åtgärden blev hjärt-lungräddning och anhöriga närvarade kunde det hos vissa 

betraktas som starten på sorgearbetet, i vissa situationer kunde hjärt-lungräddning utföras trots 

att det inte ansågs som meningsfullt utifrån personalens bedömning, syftet var i dessa fall att 

anhöriga skulle få bevittna att allt gjorts för att rädda patientens liv (Larsson & Engström 

2013, Fernández-Aedo et al 2017). Vidare beskrev Fernández-Aedo et al (2017) de negativa 

konsekvenserna med att ha anhöriga närvarande då det kunde upplevas som obekvämt 

relaterat till stress och prestation. Ambulanspersonalen beskrev att det var ovanligt att läkare 



 

11 

 

inte var på plats, i situationer när det hände var personalen tvungna att meddela närvarande 

familjemedlemmar om patientens bortgång. Även om de upplevde det som en ytterst obekväm 

uppgift så beskrevs vikten av att kunna förmedla beskedet på ett humant sätt för att hjälpa 

familjemedlemmarna att hantera sin smärta. Att ha familjemedlemmar till barn närvarande var 

känsligt då förmågan att hantera sina egna känslor upplevdes vara svårare (Avraham, 

Goldblatt & Yafe 2014, Fernández-Aedo et al 2017). 

 

3.2.4 Inre och yttre faktorer 

Upplevelser av traumatiska händelser präglades av hur situationen yttrade sig i övrigt med 

omkringliggande inre och yttre faktorer såsom personliga egenskaper eller systematiska fel 

(Halpern, Maunder, Schwartz & Gurevich 2012b). Ambulanspersonalen beskrev osäkerhet i 

sitt yrke på grund av den ökade exponeringen av hot och våld (Svensson & Fridlund 2008, 

Bohström, Carlström & Sjöström 2016). Vidare beskrev Bohström, Carlström och Sjöström 

(2016) att vapen och droger var alltmer vanliga inslag i arbetssituationer, det rapporterades 

även om patienters berusade vänner som blivit hotfulla och våldsamma om inte personalen 

gav snabb och prioriterad vård. Avraham, Goldblatt och Yafes (2014) beskrev positiva 

upplevelser som känslan av att ha kontroll över situationen medan den negativa känslan 

infann sig när de upplevde brist på kontroll. De betonade balansen mellan att kunna behandla 

patienten och distansera sig emotionellt, personalen skulle även kunna bedöma lämpligheten 

av anhörigas närvaro. 

 

3.3 Upplevelser efter en traumatisk händelse 

3.3.1 Bearbetning 

Att ständigt exponeras för potentiellt traumatiska händelser i arbetet upplevdes göra 

personalen sårbara och irritabla, även socialt tillbakadragande och humörsvängningar 

beskrevs som reaktioner hos ambulanspersonal efter ett uppdrag (Hugelius, Berg, Westerberg, 

Gifford & Adolfsson 2014, Halpern, Maunder, Schwartz & Gurevich 2012b, Halpern 

Maunder, Schwartz & Gurevich 2012a). Bearbetning i samband med traumatiska händelser 

skedde vanligtvis tillsammans med annan personal på plats, dock kunde det begränsas 

beroende på tidigare relation till kollegan (Halpern, Maunder, Schwartz & Gurevich 2014, 
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Fernández-Aedo et al 2017). För att hantera känslor som uppstått efter en svår händelse 

användes spontana strategier som till exempel promenader eller meditation (Fernández-Aedo 

et al 2017). Hemmet ansågs vara en bra plats för återhämtning samtidigt som de betonade 

vikten av att inte ta med sig jobbet hem och delge andra i familjen om svåra händelser 

(Avraham, Goldblatt & Yafe 2014, Fernández-Aedo et al 2017). 

 

3.3.2 Sorg och skuld 

Efter ett misslyckat återupplivningsförsök uppstod en kombination av sorg över att inte 

kunnat rädda patientens liv och sinnesro över att ha gjort allt som står i ens makt. De direkta 

emotionella känslorna efter ett misslyckat återupplivningsförsök relaterades till förhållandet 

till patienten samt graden av empati och inte döden i sig (Fernández-Aedo et al 2017). 

Skuldkänslor skildrades gentemot patienten och/eller patientens familj över fall där de 

misslyckats med att rädda en patients liv eller när patienten lämnats allvarligt skadad. Känslan 

förstärktes i fall där de var medvetna om att ett misslyckande kunde ha undvikits, exempel på 

detta beskrevs vara patienter som givits otillräcklig behandling av sjukvårdspersonal som varit 

först på plats eller om det var fall som involverade spädbarn eller barn. Känslor som kunde 

upplevas i samband med detta var bland annat hjälplöshet, frustration och ilska (Avraham, 

Goldblatt & Yafe 2014). 

 

3.3.3 Stöd 

I flera studier beskrevs behovet av att söka stöd efter svåra händelser i arbetet, stödet 

upplevdes kunna erhållas från kollegor, familj, vänner eller utomstående (Avraham, Goldblatt 

& Yafe 2014, Halpern, Maunder, Schwartz & Gurevich 2012a, Svensson & Fridlund 2008) 

och professionellt stöd upplevdes kunna tillgodoses genom närvaro av vårdpersonal 

(Fernández-Aedo et al 2017). De få gånger arbetsplatserna erbjöd krissamtal ansåg deltagarna 

att det var för sent, de upplevde att behovet av reflektion infann sig direkt efter händelsen. De 

uttryckte också till sina chefer att de önskade att bli friställda från arbetsuppgifter direkt efter 

en svår situation, detta infriades dock sällan på grund av personalbrist (Bohström, Carlström 

& Sjöström 2016). En annan studie visade motsatsen då krisstöd som alltid erbjöds var 

obligatoriskt för de som varit involverade i händelsen, dock var det frivilligt att samtala. 
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Stödet var däremot inte alltid uppskattat hos personalen (Hugelius, Berg, Westerberg, Gifford 

& Adolfsson 2014). 

 

3.4 De inkluderade artiklarnas urval 

Av de totalt tio inkluderade artiklarna hade tre kvantitativa ansatser (Halpern et al 2014, 

Halpern et al 2012b, Halpern et al 2012a), en hade mixad ansats (Pyper & Paterson 2016) och 

resterande sex artiklar hade kvalitativ ansats (Larsson & Engström 2013, Bohström, Carlström 

Sjöström 2016, Svensson & Fridlund 2008, Avraham, Goldblatt & Yafe 2014, Fernández-

Aedo 2017, Hugelius et al 2014). 

Metod för urval redovisades i sex av de tio inkluderade artiklarna (Larsson & Engström 2013, 

Bohström, Carlström & Sjöström 2016, Svensson & Fridlund 2008, Avraham, Goldblatt & 

Yafe 2014, Fernández-Aedo et al 2017, Pyper & Paterson 2016). En artikel hade använt sig av 

bekvämlighetsurval (Pyper & Paterson 2016) medan fem av artiklarna hade använt sig av 

strategiskt urval (Larsson & Engström 2013, Bohström, Carlström & Sjöström 2016, 

Svensson & Fridlund 2008, Avraham, Goldblatt & Yafe 2014) varav en hade kompletterat 

med snöbollsurval (Fernández-Aedo et al 2017). Larsson och Engström (2013) hade tillämpat 

strategiskt urval utifrån inklusionskriterierna. Bohström, Carlström och Sjöström (2016) hade 

använt sig av strategiskt urval enligt kön och minst tio års erfarenhet inom ambulansyrket. 

Svensson och Fridlund (2008) tillämpade strategiskt urval utifrån ålder, utbildningsnivå, kön 

och yrkeserfarenhet. Avraham, Goldblatt och Yafe (2014) använde sig av strategiskt urval för 

att representera variation av erfarenhet inom yrket, typ av händelser, kön, ålder samt 

utbildningsnivå. Fernández-Aedo et al (2017) tillämpade strategiskt urval som kompletterades 

med snöbollsurval för att bredda populationen inom studiens inklusionskriterier. Pyper och 

Paterson (2016) hade använt sig av bekvämlighetsurval vilket enligt Polit och Beck (2012) 

tillämpas för att rekrytera potentiella deltagare som annars kan vara svåra att identifiera samt 

för att uppnå ett snabbt resultat i studien. 

Gemensamt för de inkluderade artiklarna var att alla deltagare skulle vara verksamma inom 

ambulansen (Halpern et al 2014, Halpern et al 2012b, Halpern et al 2012a, Fernández-Aedo et 

al 2017, Hugelius et al 2014, Pyper & Paterson 2016, Larsson & Engström 2013, Carlström, 

Bohström & Sjöström 2016, Svensson & Fridlund 2008, Avraham, Goldblatt & Yafe 2014). I 

Larsson och Engströms (2013) studie var ytterligare ett kriterium att vara 
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ambulanssjuksköterska specialiserad mot prehospital akutsjukvård och hjärt-lungräddning. 

Fernandez-Aedo et al (2017) inkluderade endast deltagare med erfarenhet av minst fem hjärt-

lungräddningstillfällen som resulterat i döden. Bohström, Carlström och Sjöström (2016) 

inkluderade deltagare med minst tio års erfarenhet inom ambulansen. Endast en artikel 

redovisade exklusionskriterier vilken var Fernández-Aedo et al (2017) som exkluderade 

ambulanspersonal som arbetade ideellt. 

I två av studierna skedde rekryteringsprocessen där deltagarna ingick i ett obligatoriskt 

fortbildningsprogram (Halpern et al 2014, Halpern et al 2012, Halpern et al 2011) varav 

Halpern et al (2014) använde sig av rekryteringsbrev. Fernandez-Aedo et al (2017) kontaktade 

deltagarna personligen medan Hugelius et al (2014) kontaktade via telefon, Pyper och 

Paterson (2016) rekryterade sina deltagare via mail och Larsson och Engström (2013) och 

Carlström, Bohström och Sjöström (2016) Svensson och Fridlund (2008) bjöd in sina 

deltagare via brev. I Avraham, Goldblatt och Yafes (2014) studie framkom ingen specifik 

metod för rekryteringsprocessen.  

Fernández-Aedo et al (2017), Bohström, Carlström och Sjöström (2016), Svensson och 

Fridlund (2008) och Avraham, Goldblatt och Yafe (2014) redovisade inget eventuellt bortfall. 

Halpern et al (2014) informerade 906 möjliga deltagare om studien varav 635 gav samtycke, 

av dessa returnerades 243 formulär där 217 hade giltiga svar och 201 deltagare hade svarat på 

minst en av de fyra inkluderade skalorna. Av dessa 201 deltagare var 127 män och 73 kvinnor 

varav en kvinna ej slutförde, ytterligare bortfall var fem deltagare. I Halpern et als (2012a) 

studie informerades 906 potentiella deltagare, 635 av dessa gav samtycke och 243 slutförde 

formuläret. Komplett ifyllda var 189 där 117 av deltagarna var män. Larsson och Engström 

(2013) bjöd in 15 personer att delta i sin studie varav sju gav samtycke, fem män och två 

kvinnor. Pyper och Paterson (2016) kontaktade 577 möjliga deltagare, av dessa deltog 134 

varav 103 var män och 31 var kvinnor. I Hugelius et als (2014) studie deltog sex personer av 

sju möjliga. I Halpern et als (2012b) studie informerades 906 potentiella deltagare, 243 

skickade in formuläret där 223 hade besvarat formuläret fullständigt.  
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4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet visar att Mentala och praktiska förberedelser baseras på kompetens och tidigare 

erfarenheter. Det beskrivs att Känslor upplevs olika beroende på patientens tillstånd och det 

uttrycks Känslomässiga skillnader i att vårda barn och vuxna. Det råder delade meningar om 

Anhörigas närvaro samt att Inre och yttre faktorer påverkar upplevelsen av att vårda 

patienten. Det uppstår ett behov av bearbetning efter traumatiska händelser vilket hanteras på 

olika sätt. Sorg och skuld kan upplevas vid exempelvis en misslyckad behandling och det 

finns behov av att söka stöd hos anhöriga och kollegor efter en traumatisk händelse. 

Av de tio inkluderade artiklarna angav sex av dessa vilken urvalsmetod som tillämpats. Fem 

av artiklarna hade någon form av urvalskriterier. I alla artiklarna beskrevs 

rekryteringsprocessen. I sex av tio artiklar presenterades eventuellt bortfall. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Mentala och praktiska förberedelser 

Ambulanspersonalen ansåg att det var viktigt att ha så mycket kunskap som möjligt (Larsson 

& Engström 2013, Svensson & Fridlund 2008) och känslan av för lite erfarenhet ledde till oro 

hos personalen (Svensson & Fridlund 2008). Författarna till föreliggande studie anser att 

kunskap och kompetens inte bara byggs på teoretiska studier utan även grundar sig på tidigare 

upplevda erfarenheter vilket leder till minskad oro och därmed ökat självförtroende. Jonsson 

och Segesten (2004) styrker detta i sin studie där coping av traumatiska upplevelser präglas av 

självförtroende och tidigare erfarenheter. I föreliggande studies resultat visade det sig att på 

väg till en potentiellt traumatisk händelse skedde förberedelser i form av planering av åtgärder 

och mentala förberedelser samtidigt som stress upplevdes över att komma försent (Svensson 

& Fridlund 2008, Larsson & Engström 2013, Avraham Goldblatt & Yafe 2014, Paterson & 

Pyper 2016). Vidare beskrev Svensson och Fridlund (2008), Larsson och Engström (2013) att 

väl på plats var situationen inte alltid som förväntat. Författarna upplever resultaten 

samstämmiga om att personalen bör vara flexibla gällande arbetssituationen och att det sällan 

går att förbereda sig fullt ut. Bremer (2016b) styrker detta då personalens flexibilitet är 

grundläggande utifrån ambulanssjukvårdens stabila kännetecken som innefattar bedömning 

och akut vård av okända patienter ofta i kombination med bristande information. Detta 
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resultat bekräftas även i Karlsson, Niemelä & Jonssons (2011) studie där det framkommer att 

särskilt stressfulla situationer upplevs vara när ambulanspersonalen har knapphändig 

information om uppdraget samt om adressen anses vara otydlig, stressen kan också bli 

påtaglig över hur den eventuella vårdmiljön kommer att se ut på plats. 

 

4.2.2 Känslor 

Larsson och Engström (2013) och Avraham, Goldblatt och Yafe (2014) beskrev att känslor i 

samband med traumatiska händelser kunde upplevas som positiva och resultera i en bättre 

prestation i behandlingen av patienten. I dessa sammanhang anser författarna att det är viktigt 

att kunna ha ett positivt förhållningssätt till specifika känslor och därmed applicera dessa för 

att öka behandlingens kvalitet. Harris Kalfoss (2011) menar att meningsskapande coping 

fokuserar på att i den stressframkallande situationen hitta en positiv mening. Detta kan liknas 

med det som Hedelin, Jormfeldt & Svedberg (2014) beskriver, de förklarar att akut stress gör 

att kroppen reagerar med att gå i försvar genom att utsöndra hormoner. Att utsättas för stress 

under korta perioder kan betraktas som positivt då prestationen höjs, immunförsvaret 

effektiviseras, smärtkänsligheten minskar och minnet förbättras. 

 

4.2.3 Känslomässiga skillnader - barn och vuxna 

Vid vårdandet av barn och vuxna uppstod skillnader samt likheter relaterat till känslor och 

existentiella frågor (Larsson & Engström 2013, Svensson & Fridlund 2008, Fernández-Aedo 

et al 2017, Bohström, Carlström & Sjöström 2016). Gemensamt för artiklarna var att vid 

misslyckade behandlingar var det svårare att acceptera ett barns bortgång än en vuxens 

(Larsson & Engström 2013, Fernández-Aedo et al 2017). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie ser ett mönster i att beskrivningen av traumatiska händelser ofta involverar 

barn och att det ger upphov till känslomässiga skillnader i att kunna utföra sitt arbete. Detta 

överensstämmer med vad Nordén, Hult och Engström (2013) beskriver i sin studie där det 

framkommer att en av de mest svåraste situationerna i ambulansyrket upplevs vara att vårda 

allvarlig sjuka eller skadade barn. 

 



 

17 

 

4.2.4 Anhörigas närvaro 

Anhörigas närvaro beskrevs kunna vara distraherande för personalen i arbetsutförandet 

samtidigt som det kunde vara till fördel som informationskälla och även vara en del i 

anhörigas sorgearbete (Larsson & Engström 2013, Fernández-Aedo et al 2017, Avraham, 

Goldblatt & Yafe 2014). Författarna tolkar ambulanspersonalens erfarenheter av anhörigas 

närvaro på plats som varierande beroende på situation. Bremer (2016a) och Nordén, Hult och 

Engström (2013) styrker att anhörigas närvaro kan vara betydelsefullt, exempelvis som 

informationskälla. Vidare beskriver Bremer (2016a) att närståendes närvaro vid hjärtstopp kan 

påverka det etiska beslutfattandet från vårdarens perspektiv. 

 

4.2.5 Inre och yttre faktorer 

Upplevelsen av traumatiska händelser påverkades av inre och yttre faktorer (Halpern et al 

2012). Det beskrevs att ambulanspersonal utsattes allt mer för hot och våld (Svensson & 

Fridlund 2008, Bohström, Carlström & Sjöström 2016). Utifrån denna information hävdar 

författarna att utbildning kring hot och våld bör vara återkommande i ambulansyrket så att 

kunskap om hur det ska hanteras finns och göra det lättare att möta i verkligheten. Även ökad 

kunskap som gör det möjligt att undvika att dessa situationer uppstår. Enligt Jonsson (2016) 

handlar de flesta utbildningar och övningar om att kontrollera och klara av situationer som till 

exempel trafikolyckor vilket gör att ambulanspersonalen inte är förberedda på andra händelser 

som kan anses vara traumatiska. Avraham, Goldblatt och Yafe (2014) beskrev också inre 

faktorer som ambulanspersonalen kunde påverkas av. De belyste vikten av balans mellan att 

behandla en patient och distans till det emotionella vid specifika tillfällen. Författarna anser 

utifrån resultatet att det är betydelsefullt att kunna synliggöra empati till patienten så länge 

den inte påverkar behandlingen, vårdaren bör kunna distansera sig till viss mån när dessa 

känslor uppstår. Detta styrks i Jonsson och Segesten (2004) studie där det beskrivs att 

deltagarna försöker reducera sina empatiska känslor gentemot patienten som en förebyggande 

copingstrategi. Detta syftar till att distansera sig från pågående traumatiska upplevelser och 

undvika att nya uppstår. Bremer (2016b) beskriver också att det är viktigt att tillgodose 

patientens rätt till god vård och samtidigt kunna se den närståendes behov av stöd. Vidare 

förklarar de Boer, van Rikxoort, Bakker och Smit (2013) att händelser som sker under 

emotionellt krävande omständigheter upplevs vara bland de svåraste att hantera. 
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4.2.6 Bearbetning 

Att utsättas för traumatiska händelser beskrevs ge efterföljande reaktioner som 

beteendeförändringar hos ambulanspersonalen, möjlighet till återhämtning ansåg vara en 

betydande del i bearbetningen (Hugelius, Berg, Westerberg, Gifford & Adolfsson 2014, 

Halpern, Maunder, Schwartz & Gurevich 2012b, Halpern Maunder, Schwartz & Gurevich 

2012a, Fernández-Aedo et al 2017, Avraham, Goldblatt & Yafe 2014). Efterföljande 

reaktioner av traumatiska händelser styrks i de Boer et al’s (2013) studie där det rapporteras 

att otillräckliga copingstrategier upplevs vara orsaken. Detta stöds i Jonssons (2016) studie 

som menar att akuta insatser bör tillämpas för att vårdaren ska ha möjlighet till återhämtning i 

samband med traumatiska händelser. 

 

4.2.7 Sorg och skuld 

Ett misslyckat återupplivningsförsök kunde ge efterföljande känslor såsom sorg över att inte 

kunna rädda patienten och sinnesro över att ha gjort allt i sin makt. Graden av dessa påverkas 

av den tidigare relationen till patienten (Fernández-Aedo et al 2017). Personalen kände också 

skuld till patienten och anhöriga i de fall då livräddande åtgärder inte hjälpt eller om patienten 

lämnats allvarligt skadad. Det beskrevs även i studien att känslan förstärktes när de upplevde 

att ett misslyckande kunde undvikas (Avraham, Goldblatt & Yafe 2014). Det finns likheter i 

Jonssons och Segestens (2004) studie där skuld och skam beskrivs som ett återkommande 

inslag i misslyckade insatser. 

 

4.2.8 Stöd 

Personalen sökte ofta stöd på egen hand efter traumatiska händelser, främst hos personer som 

stod dem nära (Avraham, Goldblatt & Yafe 2014, Halpern, Maunder, Schwartz & Gurevich 

2012a, Svensson & Fridlund 2008, Fernández-Aedo et al 2017). Det fanns olika erfarenheter 

av upplevt krisstöd hos arbetsgivare, Bohström, Carlström och Sjöström (2016) beskrev 

avsaknad av stöd medan Hugelius, Berg, Westerberg, Gifford & Adolfsson (2014) beskrev 

tillgängligt stöd som i stället inte uppskattades av personalen. Författarna tolkar stödbehovet 

hos personalen som nödvändigt efter traumatiska händelser även om det verkar finnas 

varierande sätt till bearbetning. Jonsson (2016) styrker att ett stort socialt nätverk är en av 

förutsättningarna till att vårdaren ska kunna hantera sina upplevelser, dessa benämns som 
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arbetskamrater, familj och vänner. Vidare beskriver de vikten av att omgivningen finns som 

stöd och är empatiska runt vårdaren. Harris Kalfoss (2011) förklarar problemfokuserad coping 

som att personen strävar efter att lösa ett problem eller förändra en stressframkallande 

situation vilket författarna anser vara tydligt i ovannämnda studiers resultat. 

 

4.3 De inkluderade artiklarnas urval 

Majoriteten av de inkluderade artiklarna hade kvalitativ ansats medan tre hade kvantitativ 

ansats, endast Pyper och Paterson (2016) använde sig av mixad ansats. Sex studier hade 

använt sig av strategiskt urval där Fernández et al (2017) i tillägg hade kompletterat med 

snöbollsurval. En av artiklarna hade använt sig av bekvämlighetsurval (Pyper & Paterson 

2016) medan resterande inte hade angett någon urvalsmetod alls. Enligt Polit och Beck (2012) 

används snöbollsurval genom att redan valda personer rekryterar ytterligare potentiella 

deltagare vilket anses vara kostnadseffektivt och praktiskt. En svaghet med denna 

urvalsmetod är att urvalet kan bli begränsat till en mindre grupp deltagare som är bekanta med 

varandra. Gemensamt för föreliggande studies artiklar var att alla redovisade 

inklusionskriterier, det var endast en som redovisade exklusionskriterier. Polit och Beck 

(2012) beskriver att inklusionskriterier är ett krav i studier för att specificera populationen 

medan exklusionskriterier är frivilligt att tillämpa. Författarna i föreliggande studie anser att 

artiklar som redovisar rekryteringsprocessen ger läsarna en uppfattning om vilka som deltar i 

en studie samt eventuella bortfall och orsaker till detta. Samtliga studier utom Avraham, 

Goldblatt och Yafe (2014) redovisade metod för rekryteringsprocess. Fyra artiklar av tio 

redovisade inget eventuellt bortfall (Fernández-Aedo et al 2017, Bohström, Carlström & 

Sjöström 2016, Svensson & Fridlund 2008, Avraham, Goldblatt & Yafe 2014). Polit och 

Beck (2012) menar att rekrytering i kvantitativa studier innehåller två delar; att identifiera 

inkluderade deltagare och att få de att delta. I kvalitativa studier rekommenderas att rekrytera 

en eller två extra deltagare för att täcka upp för eventuellt bortfall. 

 

4.4 Metoddiskussion 

4.4.1 Design  

Föreliggande studie är en beskrivande litteraturstudie vars syfte är att beskriva hur 

ambulanspersonal upplever traumatiska händelser. Polit och Beck (2012) menar att 

beskrivande design är lämpligt att använda då fenomen ska beskrivas. 
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4.4.2 Sökstrategi 

Artiklarna söktes via databaserna PubMed och CINAHL. Enligt Polit och Beck (2012) är 

CINAHL och PubMed viktiga databaser som täcker alla engelskspråkiga vetenskapliga 

artiklar inom hälso- och sjukvård. De sökord som användes betraktades vara relevanta till 

litteraturstudiens syfte. En svaghet i studien anses vara de få antal möjliga artiklar då många 

uteslöts på grund av att de innefattade akutvårdspersonal, för att öka möjliga antalet artiklar 

kunde ambulanspersonal med fördel bytts ut mot akutvårdspersonal. Mesh-Termer och Cinahl 

Headings användes så långt det var möjligt men även fritextsökningar gjordes för att inte gå 

miste om sökord som var relevanta i förhållande till syftet. Enligt Polit och Beck (2012) 

tillåter fritextsökning att sökningen inte begränsas genom att endast använda sökord som 

databasen rekommenderar. Booleska söktermer tillämpades för att bredda och avgränsa 

sökningarna vilket enlig Polit och Beck (2012) är ett gemensamt tillvägagångssätt i de båda 

databaserna. Ytterligare begränsningar har gjorts vilket enligt Polit och Beck (2012) kan 

utföras på olika sätt, för att begränsa urvalet och för att hitta mer relevanta artiklar. Till början 

var det tänkt att publikationsår för artiklarna skulle begränsas till 5 år för att använda den 

senaste forskningen, då antalet träffar gav för litet urval ändrades begränsningen till 10 år 

efter överläggning med handledare. Då 10 år gav ett tillräckligt urval men ändå inte ett 

överskott av möjliga artiklar anser författarna att tidsspannet kan framstå som en svaghet i 

studien. Vidare gjordes manuella sökningar som en komplettering efter att sökningarna i 

databaserna ansågs otillräckliga, detta gav ytterligare underlag till litteraturstudien. 

 

4.4.3 Urvalskriterier 

Artiklar som inte bedömdes ha ett relevant resultat exkluderades från föreliggande studie och 

de som ansågs ha ett relevant resultat i förhållande till studiens syfte inkluderades. Polit och 

Beck (2012) beskriver inklusion- och exklusionskriterier i studier som betydelsefullt för 

tolkning av resultatet och validitet för fynden. 

 

4.4.4 Urvalsprocessen och utfallet av möjliga artiklar 

Av de 464 antalet träffar var det endast 200 som abstractet granskades. Detta kan ha medfört 

att relevanta artiklar har gått förlorat. Polit och Beck (2012) poängterar att artiklars abstract 

ska granskas med försiktighet då forskare ibland endast tar med det som är statistiskt 
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signifikant i förhållande till deras syfte. I föreliggande studie öppnades endast 29 artiklar i 

fulltext efter abstractgranskningen vilket betyder att resterande kan ha innehållit relevant 

information.  

 

4.4.5 Dataanalys 

De inkluderade artiklarna har översatts till författarnas modersmål för att få en tydlig 

uppfattning om innehållet, översättningen och originalet har lästs flera gånger och diskuterats 

sinsemellan. Polit och Beck (2012) menar att det är nödvändigt att läsa artiklarna mer än en 

gång för att få mer detaljerad information om studien. De inkluderade artiklarnas resultat 

granskades och kodades enligt Polit och Beck (2012) som menar att kodning kan vara 

användbart. Efter att ha fått en översikt över resultatet kunde det delas in i olika teman. Polit 

och Beck (2012) menar att det är viktigt att ha en plan innan resultatet skrivs för att få en 

sammanhängande helhet. Målet är att strukturera upp granskningen så att presentationen är 

logisk med meningsfulla teman. Vidare granskade författarna artiklarnas urval och 

dokumenterade med hjälp av en tabell som stöd enligt Polit och Beck (2012). 

 

4.5 Kliniska implikationer 

Författarna till föreliggande studie anser att studien kan komma till gagn för yrkesverksamma 

sjuksköterskor med eller utan specialistutbildning såväl som för sjuksköterskestudenter. Detta 

för att alla ovannämnda kan komma att utsättas för traumatiska händelser i sitt yrkesutövande. 

Upplevelser av traumatiska händelser är individuella främst beroende på livserfarenhet, 

kunskap och kompetens. Ur ett omvårdnadsperspektiv är sjuksköterskans roll att hantera 

dessa situationer. Förmågan att göra detta utvecklas i takt med exponering och förebyggande 

förberedelser.  

 

4.6 Förslag till fortsatt forskning 

Fortsatt forskning om hur ambulanspersonal upplever traumatiska händelser är av betydelse 

för att förebygga den psykiska ohälsan hos yrkesgruppen. Detta för att kunna förbereda sig 

inför potentiellt traumatiska händelser och bearbeta eventuella händelser. Genom kvalitativ 

och kvantitativ forskning i framtiden bör ambulanspersonal ges ytterligare verktyg för att 

kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt oavsett situation. 
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4.7 Slutsats 

Ambulanspersonal är en yrkesgrupp som ständigt exponeras för potentiellt traumatiska 

händelser. Tidigare erfarenheter, kompetens och kunskaper är det centrala för att kunna 

förbereda sig inför mötet med patienten, utföra en god vård samt hanteringen av eventuella 

efterföljder. Det tydligaste resultatet som framkom genom denna studie är att det upplevs 

osäkerhet gällande hanteringsstrategier före, under och efter traumatiska händelser utifrån 

personliga förutsättningar samt arbetsgivarens ansvar. Studien har i viss mån utvecklat 

förståelsen för vidare forskning till att förbättra arbetsförhållandena för den aktuella 

yrkesgruppen. 
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Bilaga 1: 

Tabell 2. Metodtabell. 

Författare Titel Design och eventuellt 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlings- 

metod 

Dataanalys-metod 

Anders 

Svensson & 

Bengt Fridlund 

2008 

Sverige 

 

Experiences of and actions 

towards worries among 

ambulance nurses in their 

professional life: A critical 

incident study 

Beskrivande design 

Kvalitativ ansats 

Deltagare: 

Ambulanssjuksköterskor  

 

Antal: 25 

 

Kön: 13 män och 12 kvinnor 

 

Ålder/Medelålder: 

Framkommer ej 

 

Antal år av yrkeserfarenhet: 

1-20 år  

Semistrukturerade intervjuer som 

spelades in och transkriberades. 

 

Tidsåtgång: 12–25 min. 

Intervjuerna lästes igenom flertalet gånger, 

analyserades med CIT1 metoden.  

 

Kategorier och subkategorier tillämpades. 

                                                 
1 Critical Incident Tecnique 
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Dan Bohström, 

Eric Carlström 

och Nils 

Sjöström 

2016 

Sverige 

Managing stress in prehospital 

care: Strategies used by 

ambulance nurses 

Beskrivande design 

Kvalitativ ansats 

Deltagare: 

Ambulanssjuksköterskor 

 

Antal deltagare: 15 

 

Kön: 8 kvinnor och 7 män 

 

Ålder/Medelålder: 

Framkommer ej 

 

Antal år av yrkeserfarenhet: 

10–43 år 

Semistrukturerade intervjuer 

genom ljudinspelning.  

 

Tidsåtgång: ca. 45 min. 

De transkriberade intervjuerna lästes. 

Uppgifterna delades in i huvudområden i 

form av kategori och subkategori. Enligt 

CIT metoden. 

 

I. Fernández-

Aedo, I. Pérez-

Urdiales, S. 

Unanue-Arza, 

Z. García-

Azpiazu, S. 

A qualitative study about 

experiences and emotions of 

emergency medical 

technicians and out-of-

hospital Emergency nurses 

after performing 

Explorativ design 

Kvalitativ ansats 

Deltagare: 

Ambulanspersonal 

 

Antal deltagare: 13 

 

Semistrukturerade individuella 

intervjuer och fokusgrupper. 

Ljud-och videoinspelades. 

  

En innehållsanalys av intervjuerna gjordes 

genom undersökning och kodning av 

erhållen data. Kategorisering gjordes av 

svaren i olika tematiska enheter för att dra 

slutsatser. 
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Ballesteros-

Pena 

2017 

Spanien 

cardiopulmonary resuscitation 

resulting in death 
Kön: 7 män och 6 kvinnor 

 

Ålder/Medelålder: 25–44 år 

 

Antal år yrkeserfarenhet: 1–

18 år 

 

 

Tidsåtgång: 11–35 minuter 

(intervju), 76 minuter 

(fokusgrupp). 

Janice Halpern , 

Robert G. 

Maunder, Brian 

Schwartz & 

Maria Gurevich 

2012a 

Kanada 

Attachment Insecurity, 

Responses to Critical Incident 

Distress, and Current 

Emotional Symptoms in 

Ambulance Workers 

Design framkommer ej 

Kvantitativ ansats 

Deltagare: 

Ambulanspersonal samt 

handledare. 

 

Antal deltagare: 189 

 

Kön: 117 män och 72 

kvinnor 

 

Deltagarna gjorde en pappers- 

eller webbaserad undersökning.  

 

Tidsåtgång: Framkommer ej 

Spearman rank order eller Kruskal-Wallis 

Chi-square test, Bonferroni-korrigeringen.  
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Ålder/Medelålder: 37,4 år 

 

Antal år yrkeserfarenhet: 7,6 

år (medelvärde) 

Janice Halpern, 

obert G. 

Maunder, Brian 

Schwartz & 

Maria Gurevich 

2014 

Kanada 

Downtime after Critical 

Incidents in Emergency 

Medical 

Technicians/Paramedics 

 

Tvärsnittsdesign 

Kvantitativ ansats 

  

Deltagare: 

Ambulanspersonal med och 

utan specialistutbildning 

samt handledare.  

 

Antal deltagare: 201 

 

Kön: 127 män och 73  

kvinnor 

 

Ålder/Medelålder: 37,5 år.  

Fysiskt frågeformulär eller 

webbaserat formulär  

 

Tidsåtgång: Två perioder med 

tidsintervall på några månader. 

 

. 

 

 

 

 

 

ANOVA2, Pearson chi-square test och 

SPSS3. 

 

                                                 
2 Variansanalys 
3 Statistical Package for the Social Sciences 
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Antal år av yrkeserfarenhet: 

Specificeras ej 

Janice Halpern, 

Robert G 

Maunder, Brian 

Schwartz och 

Maria Gurevich 

2012b 

Kanada 

The critical incident 

inventory: characteristics of 

incidents which affect 

emergency medical 

technicians and paramedics 

Tvärsnittsdesign 

Kvantitativ ansats 

Deltagare: 

Ambulanspersonal 

 

Antal: 243 

 

Kön:142 män och 80 

kvinnor. 

 

Medelålder: 37,4 år 

 

Antal år av yrkeserfarenhet: 

7,6 år 

Frågeformulär 

Deltagarna fick göra en 

webbaserad undersökning.  

 

Urval och klassificiering, ANOVA, 

Spearman  

Karin Hugelius, 

Sara Berg, Elin 

Westerberg, 

Mervyn Gifford 

Swedish Ambulance 

“Managers’ Descriptions of 

Crisis Support for Ambulance 

Staff After Potentially 

Traumatic Events 

Beskrivande design 

Kvalitativ ansats 

Deltagare: Chefer inom 

ambulansen 

 

Antal deltagare: 6 

Semistrukturerade intervjuer som 

dokumenterades med hjälp av 

anteckningar.  

Tidsåtgång: 45-90 minuter 

Data analyserades, texten från hela 

intervjuerna läses först av utredarna, 

separat i början och sen tillsammans. 

Andra steget tas citat som är relevant för 



 

34 

 

och Annsofie 

Adolfsson 

2014 

Sverige 

 

Kön: Framkommer ej 

 

Ålder/Medelålder: 

Framkommer ej 

 

Antal år av yrkeserfarenhet: 

1–13 år 

syftet ut, färgkodas, kategoriseras in i 

teman. 

 

Nira Avraham, 

Hadass 

Goldblatt och 

Eli Yafe 

2014 

Israel 

 

Paramedics’ Experiences and 

Coping Strategies When 

Encountering Critical 

Incidents 

Explorativ design 

Kvalitativ ansats 

Deltagare: 

Ambulanspersonal 

 

Antal deltagare: 15 

 

Kön: 10 män och 5 kvinnor  

 

Ålder/Medelålder: 23–50 år 

Semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. 

Tidsåtgång: 1–3 timmar. 

Tematisk innehållsanalys användes för att 

analysera data. 
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Antal år av yrkeserfarenhet: 

1–26 år 

Ricard Larsson, 

Åsa Engström 

2013 

Sverige 

 

Swedish ambulance nurses' 

experiences of nursing 

patients suffering cardiac 

arrest 

 

Deskriptiv design 

Kvalitativ ansats 

Deltagare: 

Ambulanssjuksköterskor 

med specialistutbildning. 

Antal deltagare: 15 

Kön: 5 män och 2 kvinnor  

Ålder/Medelålder:35–52 år 

Antal år yrkeserfarenhet: 

2–26 år (median 11 år). 

Semistrukturerade intervjuer med 

en intervjuguide. Sju enskilda 

intervjuer. 

Tidsåtgång: 20–40 min./ 

deltagare.  

 

Intervjuerna transkriberades och 

granskades för att säkerställa noggrannhet. 

Kvalitativ innehållsanalys tillämpades. 

Texten lästes ytterligare för att få helhet. 

 

Zoe Pyper och 

Jessica L 

Paterson 

2016 

Australien 

Fatigue and mental health in 

Australian rural and regional 

ambulance personnel 

Design framkommer ej 

 

Mixad ansats 

Deltagare: 

Ambulanspersonal. 

 

Antal deltagare: 134 

 

Kön: 103 män och 31 

kvinnor 

Demografiskt frågeformulär. 

 

Tidsåtgång: Ca. 20 minuter. 

 

Beskrivande analyser användes för att 

undersöka trötthet, stress och 

känslomässigt trauma. Data analyserades 

enligt instruktionerna för varje 

frågeformulär. Deduktiv innehållsanalys 

användes för att analysera kvalitativ data. 

SPSS. 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Larsson%2C+Ricard
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Larsson%2C+Ricard
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Engstr%C3%B6m%2C+%C3%85sa
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Ålder/Medelålder: 

Framkommer ej 

 

Antal år yrkeserfarenhet: 

13,43 år 

 

Tabell 3. Resultattabell.  

Författare Syfte Resultat 

Anders Svensson & Bengt Fridlund 

 

Syftet var att beskriva kritiska händelser där 

ambulanssjuksköterskor upplever oro i sitt yrkesliv och de 

åtgärder de vidtar för att förhindra och klara det. 

 

Upplevelser av kritiska händelser kan förstärkas negativt kopplat till oron över att inte 

klara specifika omvårdnadssituationer, arbetsutförandet med kollegan och övrig 

arbetsmiljö. 

Dan Bohström, Eric Carlström och 

Nils Sjöström 

Studien fokuserar på de strategier som används av 

ambulanssjuksköterskor när de utsätts för traumatiska 

händelser. 

Studien beskriver att personalen upplever oro över att det saknas  resurser, bristande 

kompetens, eller att man inte har kontroll över situationen när de utsätts för traumatiska 

händelser. 
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I. Fernández-Aedo, I. Pérez-Urdiales, 

S. Unanue-Arza, Z. García-Azpiazu, 

S. Ballesteros-Pena 

Syftet med studien är att undersöka erfarenheter, känslor 

och coping strategier för personal inom ambulansen efter att 

ha utfört HLR4 som resulterat i döden.  

Efter misslyckad HLR uppstår en kombination av känslor hos den som utförde det, flera 

negativa känslor som osäkerhet, tvivel eller stress. Deltagarna i studien upplevde det svårt 

att informera den bortgångna patientens familj om vad som hänt och att det var en ännu 

större personlig påverkan när den avlidne patienten var barn eller ung. 

Janice Halpern , Robert G. Maunder, 

Brian Schwartz & Maria Gurevich 

 

Studien fokuserar på att undersöka hur ambulanspersonal 

svarar på traumatiska händelser och hur osäkerhet finns 

kvar relaterat till strategier för att bearbeta traumatiska 

händelser och socialt beteende och i sin tur till nuvarande 

symtom. 

Majoriteten av deltagarna hade upplevt mellan en och fem traumatiska händelser under sitt 

arbetsliv. Tätt efter den traumatiska händelsen upplevde ambulanspersonalen ett socialt 

tillbakadragande beteende hos sig själv.  

Janice Halpern, Robert G. Maunder, 

Brian Schwartz, and Maria Gurevich 

Syftet i denna studie var att undersöka förhållandet 

återhämtningstid efter en traumatisk händelse och 

långsiktiga känslomässiga följder hos ambulanspersonal. 

Syftet var också att undersöka eventuella orsaker till detta. 

Resultatet visar att majoriteten av deltagarna upplevde att de haft återhämtningstid efter en 

traumatisk händelse. Orsakerna till detta beskrivs vara olika beroende på omkringliggande 

faktorer. 

Janice Halpern, Robert G Maunder, 

Brian Schwartz och Maria Gurevich 

Syftet i studien är att identifiera egenskaper i en kritisk 

händelse som kan orsaka akut stress och efterföljande 

symtom hos (EMT5/paramedics) ambulanspersonal.  

Resultatet visar att upplevelser av traumatiska händelser ger känslomässiga avtryck hos 

personalen beroende på personliga egenskaper. Majoriteten beskriver sig ha upplevt en till 

fem traumatiska händelser.  

                                                 
4 Hjärt-lungräddning 
5 Emergency Medical Technicians 
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Karin Hugelius, Sara Berg, Elin 

Westerberg, Mervyn Gifford och 

Annsofie Adolfsson 

Denna studie syftade till att undersöka ambulanschefers 

erfarenheter av krishanteringsinsatser för ambulanspersonal 

efter en potentiell traumatisk händelse. 

Ambulanschefernas uppfattning av att arbeta inom ambulansen och ständigt utsättas för 

potentiellt traumatiska händelser kan ge uttryck i sårbarhet och irritationer hos personalen. 

De betonade vikten av ett individuellt perspektiv och en medvetenhet om att en specifik 

situation kan upplevas som en traumatisk händelse för en individ men inte för andra. 

Nira Avraham, Hadass Goldblatt och 

Eli Yafe 

Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av 

att möta traumatiska händelser och vilka 

hanteringsstrategier som används. 

Ambulanspersonalen upplever brist på kontroll, svåra och negativa känslor och använder 

sig av strategihantering. Upplevelsen av känslor berodde på situationen.  

Ricard Larsson, Åsa Engström Studien beskriver ambulanssjuksköterskors erfarenheter av 

att vårda patienter som lider av hjärtstillestånd. 

Deltagarna beskrev en känsla av att aldrig vara helt bekant med situationen när någon 

drabbas av hjärtstopp samt att verkligheten sällan motsvarade vad de hade förberett sig för. 

Beskrivningar som att sträva efter att rädda människors liv, fatta de rätta besluten och 

förbereda sig för det oväntade var deltagarnas självupplevda erfarenheter. 

Zoe Pyper och Jessica L Paterson Syftet med studien är att undersöka nivåer av trötthet, stress 

och emotionellt trauma hos ambulanspersonal. 

Deltagarna beskriver behandling av kritiskt sjuka patienter och bortgång av patient som de 

mest stressfulla situationerna. Emotionellt trauma beskrivs vara att vårda patienter med 

personlig anknytning. 
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Bilaga 2:  

Tabell 4. Metodologisk översikt. 

Författare Urval Urvalskriterier Rekryteringsprocessen Eventuellt bortfall 

Anders Svensson & Bengt 

Fridlund 

2008 

Strategiskt urval Inklusion: Ålder, 

utbildningsgrad, kön, 

yrkeserfarenhet 

 

Exklusion: Ej angivet 

Deltagarna valdes ut från 3 stationer, dessa var 

föreslagna av ambulanschefen och det sändes 

ett brev med information och syftet med 

studien, 13 män och 12 kvinnor deltog. 

Ej angivet 

Dan Bohström, Eric 

Carlström och Nils Sjöström 

2016 

Strategiskt urval Inklusion: Ålder, jobbat inom 

ambulansen i minst 10 år. 

 

Exklusion: Ej angivet 

 För att kunna hitta ambulanssjuksköterskor 

som jobbat inom ambulansen i minst 10 år 

kontaktades chefer på fyra olika stationer. När 

cheferna på stationerna godkänt så skickades 

informationsbrev ut för att informera dem om 

studien och fråga om deras deltagande. Alla 

som uppnådde inklusionskriterierna var villiga 

att delta. 

Inget bortfall 

I. Fernández-Aedo, I. Pérez-

Urdiales, S. Unanue-Arza, Z. 

Strategiskt urval, på 

grund av få deltagare 

Inklusion: Minst fem 

återupplivningsförsök som 

Alla deltagare kontaktades personligen efter att 

ha kontrollerat att de uppfyllt 

Ej angivet 
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García-Azpiazu, S. 

Ballesteros-Pena 

2017 

användes snöbollsurval 

för att komplettera. 

resulterat i döden under sin 

arbetskarriär. 

 

Exklusion: Inga “frivilliga 

arbetare” inkluderades i studien. 

inklusionskriterierna och att de var villiga att 

delta i studien och kallades till intervju. 

Janice Halpern, Robert G. 

Maunder, Brian Schwartz & 

Maria Gurevich 

2012a 

Ej angivet Inklusion: Ej angivet 

 

Exklusion: Ej angivet 

Rekrytering av frivilliga deltagare från ett 

obligatoriskt fortbildningsprogram  

Ambulanspersonal som informerades var 906 

stycken, av dessa gav 635 samtycke och 243 

slutförde formuläret. Kompletta bilagor var 189 

och av dessa var 117 män. 

Janice Halpern, Robert G. 

Maunder, Brian Schwartz & 

Maria Gurevich 

2014 

Ej angivet Inklusion: Ej angivet 

 

Exklusion: Ej angivet 

Deltagarna rekryterades från ett obligatoriskt 

fortbildningsprogram via rekryteringsbrev 

906 informerades om studien, 635 gav samtycke 

att de mottagit undersökningen, 243 returnerade, 

217 giltiga svar, 201 deltagare hade svarat på 

minst en av de 4 skalorna inkluderades, av dessa 

var 127 män & 73 kvinnor varav 1 kvinna inte 

besvarade. 4 (utbildningsnivå) besvarade inte, 1 

(civilstånd) svarade inte. 

Janice Halpern, Robert G 

Maunder, Brian Schwartz 

och Maria Gurevich 

Ej angivet Inklusion: Ej angivet 

 

Rekryteringen skedde medan deltagarna deltog 

i ett obligatoriskt fortbildningsprogram 

906 deltagare informerades, 635 skrev under 

samtycke, 243 skickade in frågeformuläret, 223 

deltagare slutligen som hade fyllt i formuläret 

fullständigt. 
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2012b Exklusion: Ej angivet 

Karin Hugelius, Sara Berg, 

Elin Westerberg, Mervyn 

Gifford och Annsofie 

Adolfsson 

2014 

Ej angivet Inklusion: Ej angivet 

 

Exklusion: Ej angivet 

Rekrytering från 6 stationer, deltagarna 

informerades via telefon 

6 chefer deltog av 7 möjliga 

Nira Avraham, Hadass 

Goldblatt och Eli Yafe 

2014 

Strategiskt urval Inklusion: Ambulanspersonalen 

skulle ha jobbat inom 

ambulansen olika länge, varit 

med om olika typer av 

traumatiska händelser, variation i 

kön, ålder och 

utbildningsbakgrund. 

 

Exklusion: Ej angivet 

Deltagarna introducerades till studiens ämne. 

De som uppfyllde kriterierna för strategiskt 

urval och hade uttryckt att de varit intresserade 

av att delta i studien inkluderades.  

Inget bortfall 

Ricard Larsson, Åsa 

Engström 2013 

Strategiskt urval  Inklusion: 

Ambulanssjuksköterska med 

specialisering inom prehospital 

Ambulanschefen på stationen kontaktade och 

informerade medarbetarna om studien. Inbjudan 

via brev, de som deltog skrev under ett 

15 personer fick inbjudan, 7 valde att delta, 5 

män och 2 kvinnor. 
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akutvård och erfarenhet av 

prehospital HLR. 

 

Exklusion: Ej angivet 

samtyckesbrev för att kunna bli kontaktade för 

en intervju. 

Zoe Pyper och Jessica L 

Paterson 

2016 

Bekvämlighetsurval Inklusion: Ej angivet 

 

Exklusion: Ej angivet 

Informationsblad och inbjudan till att delta i 

forskningen skickades ut. Detta innehöll en 

länk till en enkät online, genom att följa länken 

gav deltagarna informerat samtycke. 

577 blev kontaktade via mail från en databas för 

australienska landsbygds- och regional 

ambulanspersonal. Av dessa deltog 134 (103 

män och 31 kvinnor). 

 

 


