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Sammanfattning: 

Ambulanssjuksköterskor har i sitt vardagliga arbete en varierad arbetsmiljö, arbetstempot kan 

snabbt skifta från att vara lugnt och strukturerat till att bli en svår akut händelse.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur yrkesverksamma sjuksköterskor inom ambulans-

verksamheten upplever sin fysiska och psykiska arbetsmiljö i det dagliga arbetet. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor användes. Deltagarantalet i 

studien uppdelades på två kvinnor och tre män med en ålder mellan 27-42 år. Studien utfördes 

på en ambulansstation i Mellansverige. Utifrån insamlad data utfördes en innehållsanalys som 

resulterade i tre huvudkategorier. 

Resultat: Genomgående i resultatet var att ambulanssjuksköterskorna ansåg att det var många 

tunga lyft, för att klara detta utan förslitningar ansåg deltagarna att det var viktigt att vara i 

fysisk och psykisk bra form för att kunna utföra sitt dagliga arbete.  

Slutsats: Ambulanssjuksköterskan uppvisar stor anpassningsförmåga, förståelse och acceptans 

i sin varierande arbetsmiljö. Förståelse och stöd från arbetskamrater vid fysiskt och psykiskt 

tunga arbetsuppgifter upplevs som en väldigt viktig del för sitt arbete och deras välmående i sin 

arbetsmiljö, samtidigt som de beskriver att de upplever att det finns brister i olika arbetssitua-

tioner.  

 

Sökord: Ambulans, fysisk, psykisk, arbetsmiljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract:  

Ambulance nurses have in their everyday work a varied work environment, the pace of work 

can quickly shift from being calm and structured to be a severe acute situation. 

Objective: The aim of the study was to describe how professional nurses in the ambulance 

operations experience their physical and mental work environment in daily practice. 

Method: A qualitative interview study with semi structured questions was used. The study 

group consisted of two women and three men, ages between 27–42 years. The study was car-

ried out on an ambulance station in central Sweden. Based on collected data, a qualitative 

content analysis was performed that resulted in three categories. 

Results: The result showed that the ambulance nurses regarded that it was a lot of heavy lift-

ing. To manage all heavy lifts, without damaging the own body the participants considered it 

important to be in good physical and mental shape in order to perform their daily work. 

Conclusion: Ambulance nurses show great adaptability, comprehension and acceptance in 

their variant work environment. Support and understanding from colleagues at physical and 

mentally heavy duties is a very important part of their work and healthy work environment, 

simultaneously as they describe that they experience deficiencies in different work situations. 

 

Keyword: Ambulance, physics, mental, environment. 
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1. Introduktion. 

 
Arbetsmiljön är ett viktigt inslag i det dagliga arbetet som ofta styr arbetstagarens hälsa. Inom 

ambulansverksamheten arbetar många olika yrkeskategorier, där allmänsjuksköterskan är den 

vanligaste yrkeskategorin och för dem är arbetsmiljön helt oviss från dag till dag och de kan 

själva inte påverka sina arbetsförhållanden. Sjuksköterskorna måste på bästa möjliga sätt an-

passa sig efter de rådande situationer som de utsätts för (Sterud et al. 2008).  Dessa situationer 

innebär att de ofta står inför tung arbetsbelastning som är fysiskt, mentalt och känslomässigt 

påfrestande. För att klara det dagliga arbete som ambulanssjuksköterska krävs det därför att 

arbetstagaren har en viss acceptabel fysisk nivå för att utöva arbetet. Olycksfalls- och nödar-

bete består ofta av långa perioder av inaktivitet varvat med kortare perioder av relativt inten-

siv aktivitet, ofta över sin anaeroba tröskel. Musklerna har då inte en tillräcklig syreupptag-

ningsförmåga och utsätts då av stor risk för att skadas (Berger et al. 2005; Aasa et al. 2004). 

Kroppen är ett viktigt redskap för att ambulanspersonalen ska klara sitt dagliga arbete, på 

grund av det bör den underhållas och skötas för att kunna få ut bästa effekten av den (Wolme-

sjö 2005). I och med åldrandet sker det naturligt förändringar i de strukturer och funktioner 

som har relevans för aktivitetsutvecklingen. Då är det ännu viktigare att utföra fysisk aktivitet 

regelbundet då detta främjar välbefinnandet och hälsan samt har en förebyggande effekt mot 

sjukdom samt att fysisk aktivitet sänker stressnivåerna (Kristoffersen et al. 2005). 

 

Enligt omvårdnadsteoretikern Neuman (1994) innehåller all miljö olika stressorer som med 

flera olika delar har en påverkan på människans försvarslinje för stress. De situationer som 

ambulanspersonalen utsätts för i varierande miljöer kan vara ett stressande orosmoment, sär-

skilt de situationer man inte kan kontrollera enligt Svensson och Fridlund (2008). Det kan i vissa 

fall leda till en försämrad finkoordination, försämrad motorik samt svårigheter att hålla sig 

fokuserad och att tänka konstruktivt.  En viktig sak att vara uppmärksam på är att om ambu-

lanspersonalen redan före sitt arbetspass oroar sig över både psykisk och fysisk trötthet, är 

även det en riskfaktor för deras hälsa (Aasa et al. 2005). I en studie av Karlsson et al. (2011) 

påvisas att det finns ett ständigt stresspåslag och pulshöjning hos ambulanspersonal under 

arbetspasset. Detta stresspåslag och pulshöjning pågick även under tiden som arbetstagaren 

inte var ute på ett uppdrag utan kunde till och med mätas under sömnen.  

Ambulanspersonalens arbetsmiljö är väldigt varierande. De vet aldrig när de får äta, gå på 

toaletten samt vid nattpassen om de får någon form av nattvila.  
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Dessa faktorer kan äventyra effektiviteten för arbetstagarna. Konsekvenserna blir inte bara 

minskad patientsäkerhet, utan kan även resultera i negativa konsekvenser för ambulansperso-

nalens hälsa och allmänna välbefinnande (Gamble et al. 1991;Sofianopoulos et al. 2011; 

Karlsson et al. 2001). Vid sömnbrist underbyggs en försämrad uppmärksamhet samtidigt som 

prestationsförmågan försämras (Balking et al. 2008). Sömnen är en positiv faktor för att mot-

verka stress och är nödvändig för återhämtning. För att behålla en god hälsa samt att bättre 

klara av de påfrestningar man utsätts för är det viktigt med en god sömn (Socialstyrelsen 

2009). 

En stor del av sin arbetstid tillbringar ambulanspersonalen i ambulansbilarna. Det är därför av 

största vikt att ambulanspersonalen känner sig trygga i den arbetsmiljön. I en forskningsrapport av 

Petzäll (2008) beskrivs säkerheten i ambulansen och att det finns stora risker både för patienterna och 

ambulanspersonalen. Arbetsmiljö är ett brett område som är reglerat enligt lag att den ska bistå 

med att ohälsa och arbetsolyckor förebyggs samt att den också på bästa sätt ska se till att en 

god arbetsmiljö uppnås (SFS 1994:579).  

I arbetsmiljöverkets arbetsmiljölag står det i § 2 ”Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som 

behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt 

ska därmed vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersät-

tas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs” (SFS 2002:585). Alla dessa miljöfakto-

rer som påverkar ambulanspersonalen kan även i slutänden påverka patienten och kanske inte 

alltid till det positiva vilket borde vara det viktigaste i arbetet. 

 

1.1 Omvårdnadsteori. 

Neuman Systems Modellen utvecklades ursprungligen 1970 vid University of California, Los 

Angeles, av Betty Neuman. Betty Neumans omvårdnadsmodell (1994) är  

influerad av en rad olika källor, men Den allmänna anpassnings modellen är grunden till sy-

stemet. Teorin är uppbyggd på tre delar. Den första delen innefattar den förebyggande primära 

omvårdnadsåtgärden som fokuserar på att hålla stressfaktorer och stress från att få en skadlig 

effekt på kroppen. Det innebär att man ska stärka kroppen med hälsofrämjande åtgärder för 

välbefinnande innan kroppen reagerar på en stressfaktor. Den andra delen innehåller 

sekundära omvårdnaden, som omfattas av när kroppen redan har reagerat på en stressfaktor 

och skador i systemet redan har skett. Fokuseringen handlar därefter att stärka kroppens mot-

stånd mot stressorer eller att ta bort stressorer som orsakar skada.  
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Den tredje delen i teorin handlar om den teritära omvårdnaden, som sker efter det att man har 

behandlat kroppen med sekundära omvårdnaden. Här omfattas omvårdnaden i att stödja pati-

enten, med att antingen tillföra energi eller att ta bort energi från individen (patienten).  

Två viktiga antaganden är att energi behövs för att bibehålla en hög motståndskraft mot stres-

sorsystemet och att en dysfunktion i ett system kommer att påverka andra system, särskilt om 

det dysfunktionella systemet är ett delsystem i det större systemet. Desto närmare kärnan dys-

funktionen sitter i systemet desto större blir själva försvagningen i försvarslinjen. Det dyna-

miska samspelet mellan individen och situationen avgörs av erfarenhet, dagsform och beteen-

de. Betty Neuman anser att omvårdnaden kräver en helhetssyn som beaktar alla faktorer som 

kan påverka en patients fysiologiska, psykiska, mental, sociala, kulturella och andliga välbe-

finnande. 

 

“Health is a condition in which all parts and subparts 

are in harmony with the whole of the client.” 

(Neuman 1994) 

 

 

1.2 Problemformulering. 

Sjuksköterskor som arbetar inom ambulansverksamhet har ofta en varierande arbetsmiljö. 

Under arbetspassets gång finns det perioder då det är lugnt mellan uppdragen, där det finns tid 

för matuppehåll och eventuell återhämtning/reflektioner från föregående uppdrag. Ambulans-

sjuksköterskan måste dagligen vara beredd på snabba förändringar i arbetet. På ett ögonblick 

kan arbetssituationen växla från att vara lugn till att snabbt kunna utföra akuta omhändertagan-

den med viktiga beslut som kräver skärpa från alla sinnen. Dessa snabba växlingar kan medföra 

påfrestningar både fysiskt och psykiskt på den egna kroppen. Författarna anser att det finns 

brister inom forskningen angående ambulanssjuksköterskans egna upplevelser av sin fysiska 

och psykiska arbetsmiljö samt förebyggande av undvikande av ohälsa för arbetstagaren som 

kan relatera till patientsäkerhet. 

  

1.3 Syfte. 

Syftet med studien var att beskriva hur yrkesverksamma sjuksköterskor inom ambulansverk-

samheten upplever sin fysiska och psykiska arbetsmiljö i det dagliga arbetet. 
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1.4 Frågeställning. 

Hur upplever ambulanssjuksköterskor den fysiska och psykiska arbetsmiljön i sin vardagliga 

verksamhet? 

 

2. Metod. 

2.1 Design. 

Denna studie har en kvalitativ ansats och tillämpar en beskrivande design (Olsson & Sörensen 

2007).  

 

2.2 Urvalsmetod/Undersökningsgrupp. 

Urvalsmetoden genomfördes med bekvämlighets urval (Polit & Beck 2010). Personal vid en 

ambulansstation vilken finns belägen i ett landsting i Mellansverige ingick i studien.  

Undersökningsgruppen i en kvalitativ studie ska enligt Kvale (1997) vara proportionerlig med 

tiden och resurser och rekommenderas vara mellan 5-25 deltagare.  

Denna studie bestod av sammanlagt fem deltagare. Två av deltagarna var vidareutbildade- 

sjuksköterskor inom akut sjukvård och anestesi och tre allmänsjuksköterskor. Fördelning mel-

lan könen i undersökningsgruppen var tre manliga och två kvinnliga deltagare. Åldern variera-

de mellan 29 och 42 år. Inklusionskriteriet var att deltagarna till studien skall ha arbetat aktivt i 

utryckningstjänst som VUB-sjuksköterska/sjuksköterska i minst ett år. Författarna anser att 

efter ett års erfarenhet inom utryckningstjänst bör deltagarna inneha en god kännedom om 

arbetsmiljön vilket är av vikt i studien, ingen övre gräns för arbetslivserfarenhet sattes. 

 

 

2.3 Datainsamlingsmetod. 

En semistrukturerad intervjuguide med frågor som berörde deltagarnas egna upplevelser gäl-

lande den fysiska och psykiska arbetsmiljön användes vid datainsamlingen. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) medför detta en friare struktur och formulering av intervjufrågorna. Alla 

intervjuer inleddes med bakgrundsfrågor som ålder, kön, utbildning samt antal år inom ambu-

lansverksamhet. Efter detta kom två öppna huvudfrågor samt tretton underfrågor om deltagar-

nas upplevelse av den fysiska och psykiska arbetssituationen.  

Författarna använde sig även av följdfrågor som Hur menar du då?  Kan du utveckla?  Intervju-

erna bandades med mobiltelefoner och transkriberades. 
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 2.4 Tillvägagångssätt. 

Tillstånd att genomföra denna studie inhämtades hos verksamhetschefen och avdelningschefen 

för den aktuella ambulansstationen. Efter godkännande skickades ett missivbrev till avdel-

ningschefen för ambulansstationen. I missivbrevet fanns kontaktinformation till författarna och 

handledaren för examensarbetet. Författarna var närvarande vid skiftbyten för att informera om 

studien och dess syfte samt hur intervjun skulle gå till, att den var frivillig och att deltagarna 

kunde avbryta sitt deltagande när som helst, vilka inklusionkriterier som ställdes, samt att den 

är konfidentiell, vilket innebär att det är endast författarna och handledaren till studien som har 

tillgång till materialet. 

Missivbrevet sattes även upp på en anslagstavla för att ambulanspersonalen själva skulle kunna 

läsa igenom studien i lugn och ro. Personal som var intresserade av att delta i studien kunde ta 

kontakt med författarna direkt på plats, via telefon eller mail. De kunde även skriva sitt namn 

längst bak i missivbrevet så att författarna kunde kontakta vederbörande för att avtala en tid. 

Intervjuerna genomfördes under tre dagar på arbetsplatsen under arbetstid. Intervjuerna utför-

des individuellt och tidsåtgången varierade mellan 14-22 min. Endast författarna och personen 

som intervjuades deltog vid intervjutillfället. Utifrån rekommendationer av Polit och Beck 

(2010) utfördes även en testintervju med en sjuksköterska, denna intervju exkluderades sedan 

vid sammanställningen. Vid två av intervjutillfällena medverkade båda författarna. Den ena 

författaren ställde frågorna och den andra var med och lyssnade. Därefter utfördes resterande 

intervjuer av endast en författare åt gången. Vid ett tillfälle avbröts intervjun på grund av ett 

larm, denna intervju slutfördes vid ett senare tillfälle under dagen. Vid ett annat tillfälle stäng-

des mobiltelefonen av trots att intervjun fortsatte i uppskattningsvis fem minuter. Författaren 

skrev ner det som sades på block efter mobilavstängningen för att kunna ta del av den fortsatta 

intervjun.  

 

2.5 Dataanalys. 

Denna studie tillämpar en manifest (beskrivande) innehållsanalys (Graneheim & Lundman 

2008). Författarna har läst de narrativa intervjuerna flera gånger på varsitt håll för att få en 

känsla av helheten samt tillsammans. Fraser och meningar i intervjuerna som är relevanta för 

frågeställningen har författarna sedan delat upp i meningsbärande enheter som motsvarar syftet 

med studien. De meningsbärande enheterna har sedan reducerats för att korta ned texten utan 

att innehållet förändras (Se Tabell I).  

Dessa sorterades sedan i färgkoder genom att hitta nyckelord, begrepp, idéer och metaforer som 

återspeglar det centrala budskapet i intervjuerna för att göra texterna mer hanterbara.  
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Varje färgkod jämfördes och analyserades mot varandra för att således kunna reducera koderna 

till kategorier tills texten inte kunde reduceras mer.  

 

Tabell I Exempel på analysförfarandet. 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Ska jag välja en 

speciell situation 

som kan vara  

extra påfrestande 

så är det att bära 

personer i trappor 

speciellt i  

spiraltrappor. 

 

Att bära personer 

i spiraltrappor är 

extra påfrestande. 

Påfrestande att 

bära i trappor. 

Ökad risk vid 

trånga utrymmen. 

Påfrestningar vid 

fysiskt arbete. 

Det är efter jag 

fick barn som des-

sa känslor kommer 

när man träffar på 

barnpatienter. In-

nan jag fick barn 

så var det inte på 

samma sätt. 

Efter att man fått 

egna barn har 

känslosituationen 

vid barnpatienter 

förändrats. 

Berörs av  

inblandning av 

barn. 

Emotionellt  

påfrestande. 

 

Individens egna 

subjektiva upplevelse. 

Bilarna är jättebra 

och materialen i 

den. Sen finns det 

en del material 

som man skulle 

vilja ha i bilarna. 

Det finns ett 

hjälpmedel för att 

flytta personer i 

trappor som skulle 

förhindra att vi bär 

tungt i onödan, 

jättedyr men den 

skulle spara många 

tunga lyft och ryg-

gar för oss. 

 

Bra bilar, med 

bra material. 

Saknar dock vis-

sa hjälpmedel 

som kan hjälpa 

till att bära tunga 

personer ner för 

trappor. 

Bilar/Material. Arbetsutrustning. 

 

Arbetsgivarens ansvar. 
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2.6 Forskningsetiska överväganden. 

Deltagandet i studien var helt frivilligt och kunde avbrytas av deltagaren när som helst om de så 

önskade utan att uppge orsak. Deltagarna informerades också om att all information och insam-

lat material behandlas konfidentiellt, som innebär att materialet enbart hanterades av författarna 

och deras handledare samt att resultatet inte kan härledas till någon enskild person.  

Allt material som används i studien finns inlåst i en låda som bara författarna har nyckel till och 

en dator som har en personlig inloggning. 

Eftersom en av författarna till studien och därmed en av intervjuarna var bekant med många av 

ambulanspersonalen förklarades väldigt tydligt vilken roll intervjuaren hade och i och med 

detta var noga med att skilja på sin roll som bekant/arbetskamrat samt författare till studien. 

Vid citat som används i studien kodas namnen. 

 

3.  Resultat. 

Resultatet redovisas i tre huvudkategorier, som i sin tur är uppdelad i femton subkategorier.   

(Se Tabell II). Varje stycke kompletteras med citat som styrker styckets innehåll.  

D = Deltagare. 

 

Tabell II Översikt av kategorier och subkategorier. 

 Kategori. Subkategori. 

Påfrestningar vid fysiskt arbete. Bära tung utrustning och överviktiga personer. 

Ökad risk vid trånga utrymmen. 

Lyft och bärhjälp. 

Upprätthålla sin egna fysiska status. 

 

Individens egna subjektiva upplevelse.   Osäkerhet på egen kompetens och rädsla vid nya  

  situationer. 

  Emotionellt påfrestande. 

Debriefing. 

Sömnbehov vid nattarbete. 

Uppvaknande vid larm. 

Köra tom bil/passningar. 

 

Arbetsgivarens ansvar.   Säkerhet i bil. 

Schemalagd träningstid. 

  Raster/måltidsuppehåll. 

Lokalernas utformning/standard. 

Arbetsutrustning. 
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3.1 Påfrestningar vid fysiskt arbete. 

3.1.1 Bära tung utrustning och överviktiga personer. 

 

Att bära tung utrustning och tunga personer ingår dagligen som en arbetsuppgift inom ambu-

lansverksamheten. Även en tom bår kan upplevas som tung i vissa situationer. Båren är kon-

struerad för personer upp till 230 kg och befolkningen i Sverige blir allt tyngre och tyngre. 

Studiedeltagarna var över lag oroliga för egna skador vid tunga lyft och i vissa lägen är det 

helt orimligt att bära väldigt tunga personer.  

 

”I samhället blir folket bara större och större och i vissa lägen kan man knappt med motvik-

ten trycka ned båren, även om man hänger med hela kroppen så går det inte.” (D4) 

 

3.1.2 Ökad risk vid trånga utrymmen. 

Vissa situationer som uppstår ute på uppdrag är att det är trångt att förflytta och vårda patien-

ten. Det kan exempelvis vara trånga trappor eller möbler som försvårar arbetet hemma hos 

patienterna. Risken för skador ökar genom att man lyfter i felaktiga vinklar och följden kan 

innebära skador på rygg och knä för arbetstagaren. En annan aspekt var att under vårdandet 

hamnar ambulanssjuksköterskan i en statisk arbetsställning, som kan vara svår att ändra under 

själva arbetsmomentet.  

 

”Framförallt om det är akut så tänker man inte på att man sitter i ett dåligt läge förrän det är 

försent att kunna ändra sin egen kroppsställning.” (D2) 

 

3.1.3 Lyft och bärhjälp. 

Det uppkommer situationer när den fysiska förmågan helt enkelt är för liten mot den arbets-

uppgift arbetstagaren hamnar i. Sådana situationer kan tex vara att patienten är för tung. Det 

kan vara väldigt trånga utrymmen då en bår inte får plats eller att det kan vara svår terräng. 

Den bär/lyfthjälp som då oftast inkallas är räddningstjänsten. Räddningstjänsten består av 

flera personer och eventuell annan behövd utrustning som exempelvis fordon som kan ta sig 

ut i den svåra terrängen. 
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 ”Det finns ju tillfällen där man inte orkar att lyfta.. bära.. speciellt när man kommer till 

trånga trappor och man inte kan använda båren. Då  får vi ringa på bärhjälp så att fler per-

soner kommer och hjälper oss.” (D5) 

3.1.4 Upprätthålla sin egna fysiska status. 

Deltagarna i studien ansåg sig själva vara i god fysisk form. Deltagarna tränar allt från två till 

fem gånger i veckan. Den vanligaste träningsformen bland deltagarna var kombinerad träning, 

styrketräning varvat med konditionsträning. Samtliga tränar oftast på arbetstid när tillfälle ges. 

Vardagsmotion så som promenader och cykling var ett naturligt inslag för en av deltagarna. 

Målet med att träna var att undvika skador och förslitningar men även för ett bättre eget väl-

mående.  

 

”Jag kämpar ganska hårt för att upprätthålla min fysiska status. För att jag inte ska bli ska-

dad, ha ont, få förslitningar.” (D1) 

 

” Jag tycker ändå att jag är i hygglig form. jag tränar ca 2 gånger i vecka plus vanlig var-

dagsmotion som till exempel cykla och ute och går.” (D3) 

 

3.2 Individens egna subjektiva upplevelse. 

3.2.1 Osäkerhet på egen kompetens och rädsla vid nya situationer. 

Som ambulanspersonal finns aldrig en dag som är den andra lik. Inför varje larm utsätts per-

sonalen för en ny unik situation. Detta upplevdes av en del som psykiskt stressande att inte 

veta vad som väntade dem samt om de skulle ha tillräcklig med kunskap om alla specifika fall 

som de utsätts för. Osäkerhet fanns också om deltagarna hade tillräckligt med kunskap om 

barn och deras anatomi som skiljer sig från en vuxens anatomi.  

 

”Skulle jag ha gjort något annat val. Det är det som känns mest psykiskt för mig.. inte mötet 

med människor eller barn och så” (D2) 

 

”Jag har inga bekymmer just för att det är ett barn.. utan för att deras anatomi är som sagt 

annorlunda än en vuxen.” (D2) 
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3.2.2 Emotionellt påfrestande. 

Ambulanspersonalen utsätts ofta för situationer som berör dem själva mer eller mindre men-

talt beroende på egna upplevelser och dagsform. Det som deltagarna ansåg var mest psykiskt 

jobbigt var situationer när barn var inblandade. Känslan beskrivs vara betydligt mer påfres-

tande om deltagaren har eget barn eller barn i sin omgivning jämfört med tiden före barn. 

Denna känsla kan även variera från dag till dag beroende på vad arbetstagaren ”har i sin rygg-

säck” i en specifik uppkommen situation. Att möta anhöriga i chock och sorg ansåg även del-

tagarna som en påfrestande del i sin arbetssituation.  

  

”Alla är vi ju olika och har olika saker i ”ryggsäcken” men det uppkommer olika situationer 

som man blir mer eller mindre illa berörd av.” (D1) 

 

”Det är efter jag fick barn som dessa känslor kommer när man träffar på barnpatienter.  

Innan jag fick barn så var det inte på samma sätt.” (D3) 

 

 

3.2.3 Debriefing. 

Efter att arbetstagaren varit ute på ett psykiskt jobbigt uppdrag ansåg alla att det var viktigt att 

få prata av sig om vad de varit med om. De ansåg att det var viktigt att kunna samtala med 

sina kollegor och att det i de flesta fall var fullt tillräckligt men att om behovet fanns vid stör-

re händelser, så fanns det möjlighet att få ett mer avlastande samtal med professionella utom-

stående. En deltagare belyste att det kändes extra viktigt att inte ta med sig obearbetade käns-

lor hem. 

 

”Mig personligen så räcker det med att bara ventilera med min kollega. Men många uppskat-

tar att det är lite mer organiserat kring det där. Att man pratar i en liten större grupp och att 

det kommer en utomstående som leder samtalen”. (D4) 

 

”Man känner att man måste få ur sig det, man funderar om man kanske kunde ha gjort något 

annat kunde vi ja.. så. Så att man inte tar med det hem.” (D5) 

 

3.2.4 Sömnbehov vid nattarbete. 

När man arbetar inom ambulans har man schema där nattarbete ingår. Att jobba en hel natt 

utan att sova med sömnbrist som följd, upplevde flera deltagare som väldigt jobbigt.  
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Det var inte lätt att komma i fas efter en vaken natt, någon upplevde det som att man blev 

ofokuserad, fick hjärtklappning och en konstig diffus känsla i kroppen. Förtroende att kunna 

prata med sin kollega om sin trötthet upplevdes som att det fanns god acceptans för, vissa är 

tröttare än andra. Det fanns även de som inte påverkades av för lite sömn under ett nattpass. 

 

”Under arbetspasset brukar jag väldigt ofta bli trött, som tur är så brukar jag jobba med en 

kollega som är förstående och inte alls lika trött ”. (D3) 

 

”Den dagen som du har jobbat natt, den dan efter beroende på om du har haft en vaken natt 

och varit ute på jobb då är du inte människa den dan, då går du omkring som bakfull.” (D5) 

 

3.2.5 Uppvaknande vid larm. 

När arbetstagaren under ett nattpass har somnat in men blir väckt för ett larm upplevdes det 

med blandade känslor. Vakenhetsgraden var olika beroende på vilken typ av larm deltagarna 

blev väckta till. Det som alla upplevde vid första uppvaknade var ett adrenalinpåslag och puls-

rusning. Vissa kunde även känna sig lite sega efter ett abrupt uppvaknade och även ha ett 

sänkt medvetande de första minuterna efter väckningen. 

 

”Man kan må riktigt dåligt när larmen kommer. Man får hjärtklappning och ja.. det känns 

inte bra, vidrigt. Man är så trött och har svårt att fokusera.” (D1) 

 

”Kroppen brukar oftast hinna vakna till innan man är nere vid bilarna, men det har hänt 

några gånger att man funderar ”hur kom jag ner hit?” (D3) 

 

 

3.2.6 Köra tom bil/passningar. 

Inom området där intervjuerna gjordes finns det två stationer med en ambulansbil vilket med-

för att om den ena stationen får en körning blir sträckan för lång för den andra bilen om det 

händer något i den tomma stationens område. Problemet med det långa avståndet har man löst 

med att bilen som är ledig får ställa sig geografiskt i mitten för att kunna täcka upp. Enligt 

deltagarna upplevs det som om dessa körningar blir fler och fler. Detta passande upplevde de 

flesta av de som intervjuades som stressande och irriterande. Deltagarna ansåg att transporter 

utan patienter var omotiverande och gav en uppgivenhetskänsla. 
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”Vi åker på väldigt många passningar mot andra områden. Ofta så är det en bil som får åka 

på passningar och en bil som får åka på patient larm. Och inspirationsmässigt så vill man 

hellre åka och hämta en patient än att kliva upp mitt i natten för att passa på ett annat ställe.” 

(D4) 

 

”Passningar sliter på bilarna, bränsleförbrukning, miljöpåverkan och på personalens  

motivation.” (D3) 

 

3.3 Arbetsgivarens ansvar. 

3.3.1 Säkerhet i bil. 

Bilen är en viktig del i ambulansverksamheten och således en stor del av studiedeltagarnas 

arbetsmiljö. Där tillbringar de väldigt mycket tid både med och utan patienter. Att ambulansen 

är säker för deras ändamål är viktigt för en trygg arbetsmiljö.  

Med ambulansen som arbetsplats utsätts både patienten och ambulanspersonalen för stora 

risker. En av de största riskerna med att ha ambulansen som sin arbetsplats är att arbetstagarna 

inte kan sitta bältade och utföra sina arbetsuppgifter på ett smidigt sätt under vårdandet. Här 

kände de flesta att de hade en utsatt arbetsmiljö när de färdades i bilen och att de var viktigt 

med en stor och trygg bil med fyrhjulsdrift.   

 

”HLR i bil som kör, då ska man dessutom själv försöka sitta säkert samtidigt man ska utföra 

hjärtkompressioner.” (D3) 

 

3.3.2 Schemalagd träningstid. 

Detta var ett ämne som engagerande. Studiedeltagarna ansåg att träning är en mycket viktig 

del av arbetet för att det skulle kunna utföras på bästa sätt. Alla som intervjuades ville att det 

skulle vara möjligt att träna på arbetstid och att det skulle vara inskrivet i schemat. Det borde 

vara något som skulle vara prioriterat. Som det är nu tränar arbetstagaren på arbetstid, men 

deltagarna anser sig hasta igenom träningen för vetskapen att man kan få ett uppdrag när som 

helst finns där hela tiden. En deltagare trodde att vissa undviker att träna av den anledningen 

för att vid ett eventuellt uppdrag blir tvungen att avbryta och åka iväg utan att hunnit duscha. 

Någon ville även att det skulle vara som hos räddningstjänsten, årliga tester för att se hur man 

låg till med sin fysiska förmåga samt att då sätta lite press på ledningen att det skulle finnas 

träningstid på arbetsschemat. En tanke med detta var även att man själv ska kunna bli varse 

om den egna fysiska statusen skulle förändras, vilket annars kan vara svårt. 
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”Är det inskrivet i schemat så vet man med säkerhet att man får träna i fred den tiden så jag 

tror att man då gör sin träning bättre och inte skyndar sig igenom den.” (D4) 

 

3.3.3 Raster/måltidsuppehåll. 

Med raster som blir uppskjutna eller inte alls blir av, ansåg de flesta kunde lösas med att ta med 

sig en frukt eller smörgås ut på uppdragen. Detta var ett måste för flera av deltagarna för att 

inte drabbas av lågt blodsocker som resulterade i dåligt humör och bli ofokuserad på sin arbets-

uppgift. De flesta var flexibla i sin inställning till uteblivna raster då deltagarna upplevde att 

man fick en viss paus mellan uppdragen, men ansåg även att det var ett problem då de fick 

problem med magen. Orsaken med magbesvären var även att det ibland gick för länge mellan 

toalettbesöken eller att de blev avbrutna för att åka på uppdrag.  

 

”Jag blir sur och lättretlig, fördelen är att jag är fullt medveten om det och har oftast en frukt 

eller dylikt i bilen som man kan ha till hands. Däremot kan det märkas att man kan få trubbel 

med magen om det går flera dagar i rad om lunchen blir sen.”(D4) 

 

”Det händer ibland att man sitter på toaletten och får ett prioett uppdrag, då är det bara att 

dra upp brallorna och avsluta det man håller på med.(D5) 

 

3.3.4 Lokalernas utformning/standard. 

Lokalerna och dess utformning/standard upplevdes som en viktig faktor för att trivas och känna 

sig motiverad. Fyra av de fem som intervjuades kände sig inte alls nöjda med sina lokaler som 

arbetsmiljö. De kände att motivationen sjönk när de vistades där, och ansåg att lokalerna var 

väldigt slitna samt saknade ”hemtrivsel”. En av deltagarna kände sig dessutom lite rädd för att 

själv bli sjuk om man vistades i lokalerna, att de rent av var hälsovådliga. Något som var posi-

tivt med lokalerna ansåg en deltagare var att det finns många rum så att det är gott om plats. 

Detta upplevdes ge utrymme för egen integritet. Deltagarna ansåg även att dela lokaler med 

annan verksamhet som positivt då erfarenheter kan utbytas. 

 

”Lokalerna som vi har i dag är riktigt sunkiga, flera gånger senaste åren har det varit stängt 

vissa delar för fukt och mögelskador.” (D4) 

 

”Våra lokaler är under all kritik. Slitna. Gamla. Vissa delar är inte rustat sen 70-talet. När 

lokalerna är i sånt här skick, så drar man sig för att kunna få det mera hemtrevligt.” (D1) 



14 
 

3.3.5 Arbetsutrustning. 

Arbetsutrusningen är en viktig del i studiedeltagarnas arbetsmiljö för att de ska kunna hjälpa 

patienten på bästa sätt samt att de själva ska få en så bra och skonsam arbetsmiljö som möjligt. 

Här kände sig de flesta deltagarna i stort sett nöjda med standarden på materialen.  

Bilarna som är en del av arbetsutrustningen upplevde deltagarna som bra och trygga med sin 

storlek och fyrhjulsdrift. Något som återkom hos flera av deltagarna var att de saknade bär-

hjälpmedel. Eftersom befolkningen blir tyngre och tyngre är det vid vissa tillfällen övermäktigt 

att bära en bår med en tung person nedför trappor. Är dessutom trappen trång och spiralformad 

är det i stort sett omöjligt att få ner personen till ambulansen. Det framkom i intervjun att fler 

än en gång hade deltagarna varit tvungen att smärtlindra patienter så pass mycket att patienten 

kunde gå för egen maskin nedför trapporna. Funderingarna gick runt ett hjälpmedel vid situa-

tioner med att förflytta tunga personer nerför trappor. Detta hjälpmedel är utrustade med larv-

fötter som förflyttar patienten. Man ville även ha färdiga ”kit” vid vård av barn, samt ett HLR 

hjälpmedel för att minska stressen vid svåra situationer. 

 

”Jag tycker att vi har den utrustning som vi behöver i arbetet. Saknar kanske ett hjälpmedel för 

att ta ner personer nerför trappor.”(D4) 

 

”Saknar dock viss material i dom (bilarna, författarnas kommentar) så som till exempel speci-

ella ”kit” för barn där all utrustning är samlat för olika åldrar. Till exempel 0-1 år.. osv. det 

skulle minska min stress i alla fall vid dom uppdragen.” (D2) 

 

4. Diskussion. 

4.1 Huvudresultat. 

 I resultatet framkom att de upplever sin arbetsmiljö som väldigt fysiskt påfrestande med 

många tunga lyft kombinerat med trånga utrymmen som kan resultera i en felaktig arbetsställ-

ning. Deltagarna oroade sig i och med detta för egna skador som i vissa fall skulle kunna und-

vikas med fysiskträning och rätt utrusning. Denna utrustning saknas på den berörda stationen i 

dagsläget. Deltagarna kände en psykisk press för att inte kunna utföra bästa möjliga vård på 

grund av att patienter inte kunde bäras i vissa situationer. Psykisk stress uppkommer även i 

situationer där arbetstagaren inte har kontroll över situationen, då deltagarna aldrig vet vad 

som möts vid ett uppdrag. Är det barn inblandad beskrivs den psykiska stressen som extra 

påfrestande.  
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Denna stress tillsammans med skiftarbetets sömnbrist, påverkar kroppen negativt, något som 

deltagarna kände av som resulterar i långa återhämtningsperioder för att komma i fas med 

sömnen. Deltagarna visade förståelse för en stor del av sina arbetsförhållanden och accepterade 

situationer som en naturlig del av sitt arbete. 

 

4.2 Resultatdiskussion. 

Efter genomgång av all datainsamling har författarna kommit fram till hur ambulanspersona-

len upplever sin arbetsmiljö. Den största upplevelsen av sin arbetsmiljö är att de väldigt ofta 

utsätts för tunga och svåra lyft och ofta i kombination med trånga utrymmen.  

Forskning tyder på att människorna i dagens samhälle blir bara tyngre vilket WHO:s skriver 

om i sina rapporter (WHO2008). Detta gör att lyften är ett problem för ambulanspersonalen 

då det är fysiskt slitsamt, vilket Aasa et al. (2005) även beskriver i sin studie samt att de oroas 

för förslitningsskador som även kan uppkomma vid statisk arbetsställning (Sterud et al. 

2006). För att ambulanspersonalen på bästa möjliga sätt ska kunna förebygga dessa skador 

krävs det att de är i fysiskt bra kondition. Detta upplevde personalen som ett problem då de 

inte hade träning på schemat. Familjesituationerna ser olika ut hos personalen och alla har inte 

de rätta förutsättningarna att träna utanför arbetstid på det sätt som man skulle behöva när 

man har barn och familj att ta hand om. Det finns ett önskemål bland deltagarna att de skulle 

ha lika som brandmännen. Det innebär att träning skulle ingå i arbetstiden samt att årliga tes-

ter skulle införas för att kontrollera om den fysiska statusen är bra i relation till arbetsuppgif-

terna.  

Deltagarna var väl medvetna om sin fysiska kapacitet och att det fanns situationer som var 

övermäktiga. Deltagarna menar på att hur vältränade de än är uppkommer det situationer som 

kräver mer hjälp för att lyfta bår och patient för att undvika egna skador och att trygga patien-

tens säkerhet. För att klara av en del svåra och tunga lyft finns det ett hjälpmedel för trappor 

som deltagarna önskade till stationen. Det är en stol med larvfötter som patienten sitter på och 

som sakta tar sig ner till marknivå. Hjälpmedlet underlättar och spar ambulansförarnas krop-

par från förslitningsskador (Aasa et al. 2005) samt ger patienterna en trygghetskänsla då de 

inte behöver vara rädda att bli tappade eller behöva gå själva ner för trappan kraftigt smärt-

lindrade på grund av att det inte går att bära med båren. I stort sett ansåg de att deras hjälpme-

del var bra, särskilt deras bilar som var stora och tunga, vilket fick dem att kännas trygga och 

stabila. Det enda som inte kändes bra med bilarna var att de inte kunde sitta fastspända när de 

jobbar med svårt sjuka patienter.  
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Att arbeta utan bälte medför en säkerhetsrisk både för ambulanspersonalen och passagerare 

vilket Petzäll (2008) tar upp i sin forskningsrapport om säkerhet i bil. Någon önskade även att 

det fanns HLR hjälpmedel (Steen et al. 2002) i bilarna för att underlätta arbetet. Önskan fanns 

att det skulle finnas färdiga ”kit” som man kunde använda vid stressiga situationer samt HLR 

hjälpmedel för att spara tid och få bort så många moment (stressorer) (Neuman 1994) som 

möjligt. Detta för att fullt ut kunna koncentrera sig på prioriterade arbetsuppgifter. 

Varje ny körning innebär en ny unik situation för ambulanspersonalen. Ovetskapen om vad 

som väntas vid skadeplatsen samt att de eventuellt saknade den erfarenhet som krävs vid 

ovanliga situationer upplevdes som stressande och är en vanlig orsak till stresspåslag enligt 

Svensson och Fridlund (2008). Neuman (1994) beskriver i sin teori att obehagliga upplevelser 

kopplade till nya situationer och miljöer kan minskas om man försöker skapa en van och trygg 

miljö. 

Barns anatomi är inte helt lik vuxnas och skapade därför en viss oro ifall personalen inte har-

den rätta kunskapen. Att möta skadade barn och dess anhöriga ansågs som extra jobbigt, sär-

skilt när studiedeltagaren hade egna barn och kunde relatera till dem. Detta hörde till en av 

situationerna som deltagarna upplevde som mest psykiskt jobbig, vilket Van de Ploeg et al. 

(2003) även beskriver i sin studie om stress med barn inblandat. När arbetstagaren upplevt 

psykiskt jobbiga situationer är det viktigt att få prata om detta med någon.  

 

De som intervjuades kände att de hade ett gott stöd hos sina kollegor och ledning angående 

om detta. Fanns ett större behov att ventilera jobbiga händelser har de goda möjlighet till extra 

samtal med professionella utomstående. De ansåg att det är viktigt att inte ta med sig obearbe-

tade känslor hem. Vid arbetspassets början kan arbetstagaren inte veta vad som kommer att 

hända och kan inte heller planera sina raster och måltider på bestämda tider. Enligt Lieberman 

(2003) är det bevisat att om inte kroppen får energi och mineralämnen så orkar inte den att 

utföra arbete i samma utsträckning, samt att symtom som till exempel trötthet, ofokusering, 

irritation med mera kan uppstå.Detta ansåg inte de flesta av deltagarna vara något stort pro-

blem utan de såg till att vara väl förberedda med medhavd frukt och smörgåsar för att inte 

utsätta sig för att få sjunkande blodsocker som i sin tur medför att vissa deltagare kunde bli på 

dåligt humör och tappa fokus på sina arbetsuppgifter. När man har dessa oregelbundna ar-

betspass med avbrutna eller fördröjda måltider innebär det att även toalettbesöken blir för-

dröjda eller avbrutna. Det har fått till följd att flera av deltagarna har fått magproblem. Loka-

lernas skick och utformning påverkade deltagarna både i positiv och negativ riktning. Alla 

studiedeltagare tyckte att lokalernas var i dåligt skick.  
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Stora delar har inte rustats sedan slutet av 1970- talet. Deltagarna känner då ingen motivation 

att försöka hålla rent, för det syns ändå ingen skillnad. Dessa tyckte att själva ”hemmatriv-

seln” inte kunde infinna sig när allt är så slitet. Det framkom även att vissa delar har varit ut-

satta för vattenskada och mögelangrepp som även där gjorde att en deltagare var rädd för sin 

egen hälsa. Det som uppskattades med lokalerna var att det fanns många rum som man kan få 

vara lite privat vid till exempel telefonsamtal, detta finns inte enligt deltagarna på ambulans-

stationer i större städer. Att arbeta skift har visat sig i studien (Tanaka et al. 2010) att det är 

väldigt påfrestande på människokroppen och kan även leda till misstag i vårdandet.  

Det tar tid att återhämta sig och det kan vara svårt att ställa om dygnsrytmen efter ett nattpass. 

Efter en natt utan sömn eller med lite sömn tar det lång tid att komma i kapp sömnbehovet. 

Vissa av deltagarna såg det som en fördel att de i förtroende att kunna prata med sin kollega 

om hur trötthetskänslan upplevs och därefter omfördela arbetet. 

 

Sömnen hos deltagarna var varierande hur mycket sömn som behövdes och hur de hanterade 

sin trötthet. Vissa försökte att sova efter arbetspasset, vissa kunde inte sova alls på grund av 

olika orsaker och gick som i dvala hela dagen. Däremot visar forskning att om man kan få en 

liten vila under nattens arbetspass ökar patientsäkerheten samt arbetstagarens personliga hälsa 

(Fallis et al. 2011). Författarna ansåg sig se ett mönster att om arbetstagaren var förälder var 

det svårare att hantera sömnen, jämfört med en arbetstagare som inte var förälder. Att ha 

somnat och bli väckt av larm hör också till deltagarnas arbetsmiljö och gav dem snabbt ett 

adrenalinpåslag och hjärtklappning men sen berodde även reaktionen på vilken prioritet lar-

met hade. De kunde även känna sig lite sega, illamående, hjärtrusning samt ha sänkt medve-

tandegrad de första minuterna (Karlsson et al. 2011). Visades det dessutom senare att det blev 

en körning med tom bil så sjönk motivationen och tröttheten kom smygande igen. Körningar 

med tom bil/passningar, diskuterades och borde enligt deltagarna utredas ordenligt för att 

verkligen se den ekonomiska vinning som kan göras genom att förflytta bilar till olika posi-

tioner, det vill säga den faktiska nyttan som gjorts att förflytta fordon i uppkomna akuta situa-

tioner. Deltagarna uttryckte sig på ett sätt att motivationen sänktes på grund av att deras kom-

petens och arbetskraft inte användes fullt ut. 
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4.3 Metoddiskussion. 

Eftersom upplevelsen av arbetsmiljön är en subjektiv känsla har författarna valt att göra en 

intervjustudie med öppna frågor med en kvalitativ ansats (Polit & Beck 2010) för att på ett bra 

sätt få fram hur sjuksköterskorna inom ambulansverksamheten upplevde sin fysiska och psy-

kiska arbetsmiljö. Författarna anser att om man ska kunna få fram deltagarnas egna känslor och 

upplevelser om sin vardagliga arbetsmiljö är en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie att 

föredra. Där kan deltagarna själva beskriva sina upplevelser och känslor efter författarna ställt 

följdfrågor som: Hur tänkte du då? Samt berätta mer om den specifika situationen. För att 

resultatet ska vara trovärdig har författarna använt sig av begreppen  

Credibility, dependability och transferability (Graneheim & Lundman 2004).  

För att erhålla en hög credibility måste meningsbärande enheter (analysschema) överensstäm-

ma med studiens datainsamling, informanter och kontext.  

Data som var irrelevant uteslöts. Författarna utförde även en testintervju för att på så sätt kunna 

kontrollera intervjuguidens användbarhet samt att kontrollera hur ljudet uppfattades med en 

mobiltelefon som inspelnings instrument. Efter test intervjun reviderades intervjuguiden något 

för att få ett resultat som motsvarar studiens syfte. Exempel på ändringar var följdfrågor som: 

beskriv känslan av..//.., berätta mer hur du känner ..//.. Det gjordes för att få en djupare känsla i 

huvudfrågan. Förutsättningarna för en hög dependability är att data som samlats in inte har föränd-

rats under arbetets gång. Författarna utförde även intervjuerna under tre dagar för att minska möjli-

ga skillnader i utförandet. Författarna har under analysmetoden diskuterat processen med varandra 

samt med sin handledare i enlighet med rekommendationer av Graneheim och Lundman (2004).  

Med transferability menas att man kan överföra resultatet till flera populationer än de som studien 

innehåller. Under varje kategori har citat använts för att styrka trovärdigheten i resultatarbetet. 

Genom att författarna i metoden har lagt fram tillvägagångssättet hur datainsamlingen har utförts 

samt en bifogad intervjuguide, anser författarna att studien kan rekonstrueras. Författarna visar ett 

resultat som sedan läsaren själv får avgöra om denna håller med författarna eller ej. Graden av 

transferability avgörs därmed av läsaren själv. 

 

4.4 Allmändiskussion. 

Författarna anser att denna studie inom ämnet har en viktig betydelse då det finns lite forskat 

inom området och att den forskning som finns är mest kvantitativ. Den kvalitativa forskningen 

kommer därmed att komplettera den kvantitativa forskningen genom att förklara den subjektiva 

känslan hos deltagarna.  
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Författarna till studien anser att den subjektiva känslan och upplevelsen är viktigt för att kunna 

förbättra sjukvårdspersonalens hantering av stressorer som i sin tur kan förbättra omvårdnaden 

på ett positivt sätt. Författarna till studien vill bidra med att beskriva hur ambulanspersonalen 

upplever sin känsla i varierande arbetsmiljö så att på längre sikt kunna förebygga stressorer för 

att utföra en bättre omvårdnad (Neuman 1994). Efter att studien har genomförts och material 

studerats noga anser författarna att det finns väldigt mycket mer inom ämnet att forska om, till 

exempel har frågan väckts varför finns det inget fysiskt återkommande test för att kontrollera 

arbetstagarnas fysiska status, i och med det måste även arbetsgivaren tillgodose möjligheterna 

till att få träning inskrivet i schemat. Vissa kommenterade att det borde vara som för brandmän 

och poliser, där finns det krav för viss fysisk kapacitet. Författarna kan stödja deltagarna i att 

det behövs mer forskning inom detta. Deltagarna i studien visar förståelse för att den ökade 

arbetsbelastning och löser alltid sina uppdrag med stor hjälp från sina kollegor, ibland mot sin 

egen säkerhet. Författarna eftersöker även mer forskning för att säkerhetsställa arbetet i ambu-

lansen. Ambulansen är en väldigt stor och viktig del i ambulanspersonalens arbetsmiljö. Flera 

av deltagarna i intervjuerna tar upp att de inte kan sitta bältade när de jobbar med akutfall och 

att de i sin tur äventyrar deras och patientens säkerhet. Detta borde man forska mer på för att ge 

en säkrare arbetsmiljö.  

En av ambulanssjuksköterskans viktigaste arbetsuppgifter är att på bästa sätt se till att patien-

terna som de tar hand om får den bästa möjliga vård innan patienten kommer till sjukhus där 

vården fortsätter. Men för att detta ska kunna ske måste arbetstagaren erbjudas de bästa förut-

sättningarna för att kunna utföra arbetet. Om inte ambulanspersonalen mår bra fysiskt eller 

psykiskt i sin arbetsmiljö eller får de bästa förutsättningarna som de borde ha drabbas inte bara 

arbetstagaren av dåligt mående utan även patienten utsätts för onödigt lidande. En arbetstagare 

som är irriterad och inte har det bästa tålamodet på grund av att hon eller han inte har fått något 

att äta på länge ger kanske inte patienten det bäste mottagandet och kan därmed ge patienten en 

negativ bild av vården. Patienter som förväntas att bli buren nedför en trappa på grund av en 

hjärtinfarkt får gå själv eftersom det är för trångt i trappan och man har inget hjälpmedel som 

kan bära patienten ner. Inom ”vanliga” sjukvården är det viktigt med hjälpmedel som ska spara 

allmänsjuksköterskans kropp från förslitningsskador samt ge patienter trygghet i vården. På de 

flesta ställen finns lyfthjälpmedel som ett självklart hjälpmedel. De flesta av ambulanspersona-

len är allmänsjuksköterskor och förutsättningarna borde vara lika när det gäller hjälpmedel och 

säkerhet anser författarna. Vem är det i slutändan som förlorar på att arbetsmiljön inte är helt 

tillfredsställande för ambulanspersonalen? 
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4.5 Slutsats. 

Ambulanssjuksköterskan uppvisar stor anpassningsförmåga, förståelse och acceptans i sin 

varierande arbetsmiljö. Förståelse och stöd från arbetskamrater vid fysiskt och psykiskt tunga 

arbetsuppgifter upplevs som en väldigt viktig del för sitt arbete och deras välmående i sin ar-

betsmiljö, samtidigt som de beskriver att de upplever att det finns brister i olika arbetssituatio-

ner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 5. Referenser. 

Aasa, U., Barnekow-Bergkvist, M., Ängquist, K. A. & Brulin, C. (2005). Relationships be-

tween Work-related Factors and Disorders in the Neck-sholuder and Low-back Region among 

Female and Male Ambulance Personnel. Journal of Occupational Health, 47, 481-489. 

Aasa, U., Barnekow-Bergkvist, M., Ängquist, K. & Johansson, H. (2004) Prediction of devel-

opment of fatigue during a simulated ambulance work task from physical performance tests. 

Ergonomics 47(11), 1238-1250.  

 

Aasa, U., Brulin, C., Ängquist, K., Barnekow-Bergkvist, M. ( 2005) Work-related psychoso-

cial factors, worry about work conditions and health complaints among female and male am-

bulance personnel.) Scandinavian Journal of Caring Sciences 19 (3): 251-8. 

 

Balkin, TJ., Rupp, T., Picchioni, D., Wesensten. (2008) Sleep loss and sleepiness: current 

issues. CHEST September vol. 134 no.3 653-660. 

 

Berger, U., Der, G., Mutrie, N., Hannah, MK. (2005) The impact of retirement on patterns of 

physical activity. Ageing and Society; 25:181-195. 

 

Fallis, W., McMillan, D. & Edwards, M. (2011) Napping During Nigth Shift: Practices, 

Preferences, and Preceptions of Critical Care and Emergency Department Nurses. American 

Association of Critical Care Nurses, 31, 1-11. 

 

Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: Na-

tur och kultur. 

Gamble, R.P., Stevens, A.B., McBrien, H., Black, A., Cran, G.W. & Boreham, C.A. (1991) 

Physical fitness and occupational demands of the Belfast ambulance service. British journal 

of industrial medicine 48(9), 592-596. 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004) Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 

105-112. 

Hawker, C., L. (2012) Physical activity and mental well-being in student nurses. Nurse educa-

tion today 32(3), 325-331.  

http://web.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuTbOk63nn5Kx95uXxjL6rrUmupbBIr6ieS7iqt1Kxpp5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbepslCxqrdIsJzqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhruorki3prRJtKmvPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=14
http://web.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuTbOk63nn5Kx95uXxjL6rrUmupbBIr6ieS7iqt1Kxpp5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbepslCxqrdIsJzqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhruorki3prRJtKmvPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=14
http://web.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuTbOk63nn5Kx95uXxjL6rrUmupbBIr6ieS7iqt1Kxpp5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbepslCxqrdIsJzqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhruorki3prRJtKmvPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=14
http://web.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuTbOk63nn5Kx95uXxjL6rrUmupbBIr6ieTLiosFKvrp5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbepslCxqrdIsJzqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhruorkmuprJPtKmzPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=14
http://web.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuTbOk63nn5Kx95uXxjL6rrUmupbBIr6ieTLiosFKvrp5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbepslCxqrdIsJzqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhruorkmuprJPtKmzPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=14


22 
 

Jahren-Kristoffersen, N., Nortvedt, F. & Skaug, E-A. (2005) Grundläggande  

Omvårdnad 2. Stockholm: Liber AB. 

 

Karlsson, B., Knutsson, A. & Lindahl, B. (2001) Is there an association between  

shift work and having a metabolic syndrome? Results from a population  

based study of 27 485 people. Occupational and Environmental Medicine,  

58, 747–752. 

 

Karlsson, K., Niemelä, P. & Jonsson, A. (2011) Heart rate as a marker of stress in ambulance 

personnel: a pilot study of the body's response to the ambulance alarm. Prehospital & Disas-

ter Medicine 26(1), 21-26. 

 

Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Langeland, K. & Sørlie, V. (2011) Ethical challenges in nursing emergency practice.  

Journal of Clinical Nursing 20, (13), 2064-2070. 

 

Lieberman, R. H. (2003). Nutrition, brain, function and cognitive performance.  

Appetite, 40, 245–254. 

 

Neuman, B. (1994) Neuman System Model. UK: Pearson Education. 

 

 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2007) Forskningsprocessen - Kvalitativa och kvantitativa perspek-

tiv. Stockholm: Liber AB. 

 

Petzäll K. (2008) Trafiksäker transport och vård av patienter i ambulans. Karlstad University 

Studies, Forskningsrapport nr. 2008:57, Karlstad: Universitetstryckeriet. 

 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2010) Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice, 9th edition, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, Phila-

delphia. 

SFS 1977:1160. Arbetsmiljölagen. Stockholm: Riksdagen. 

  

SFS 1994:579. Arbetsmiljölagen. Stockholm: Riksdagen.  



23 
 

Sofianopoulos, S., Williams, B., Archer, F. & Thompson, B. (2011) The exploration of physi-

cal fatigue, sleep and depression in paramedics: a pilot study. Journal of Emergency Primary 

Health Care 9(1), 1-33.  

Socialstyrelsen folkhälsorapport (2009) Hämtat från: 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-71/Documents/6_Psykosociala.pdf 

15 oktober 2012. 

 

Steen S., Qiuming L., Pierre L., Paskevicius A. & Sjöberg T. (2002) Evaluation of LUCAS, a 

new device for automatic mechanical compression and active decompression recuscitation. 

Resuscitation. 55, 285-299. 

Sterud T., Hem E., Ekeberg Ø. (2006) status in the ambulance services: a systematic review. 

BMC Health Services Research, 6:82 doi:10.1186/1472-6963-6-82. 

 

Sterud T., Hem E., Ekeberg Ø. & Lau B. (2008) Occupational stressors and its 27  

organizational in individual correlates: A nationwide study of Norwegian ambulance person-

nel. BMC Emergency Medicine. 8:16. 

Svensson A. & Fridlund B. (2008) Experiences of and actions towards worries among ambu-

lance nurses in their professional life: A critical incident study. International Emergency Nur-

sing. 16, (1) 35-42. 

 

Tanaka, K., Takahashi, M., Hiro, H., Kakinuma, M., Tanaka, M., Kamata, M., & Miyaoka, H. 

(2010). Differences in medical error risk among nurses working two- and three-shift systems 

atteaching hospitals: a six-month prospective study. Industrial Health, 48, 357-364. 

Van der Ploeg, E. & Kleber, R.J. (2003) Acute and chronic job stressors among ambulance 

personnel: predictors of health symptoms. Occupational and environmental medicine 60, (1) 

40-46. 

 

WHO(2008)  Hämtat från: http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/overweight/en/index.html 

04 Oktober 2012. 

 

Wolmesjö S. (2005) Smarta rörelser för fysisk och mental balans. Malmö: SISU  

Idrottsböcker. 

http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/overweight/en/index.html

