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Sammanfattning 
Bakgrund; Inom ambulansyrket utsätts personalen dagligen för tunga lyft, ofta i icke 

ergonomiska arbetsställningar samt i många fall under tidspress. Dessutom arbetar 

ambulanspersonal i regel skift och ibland hela dygn vilket medför en rubbad dygnsrytm. 

Syfte; Att beskriva hur yrkesutförandet påverkar den fysiska hälsan hos 

ambulanspersonalen, samt att beskriva vilken urvalsmetod som använts i valda artiklar. 

Metod; Litteraturstudien har en deskriptiv design och består av tolv vetenskapliga 

artiklar hämtade från databaserna Cinahl och Scopus. I tio av artiklarna har en 

kvantitativ ansats använts och de andra två består av en mixad ansats. Artiklarna har 

granskats utifrån likheter. I den metodologiska aspekten urvalsmetod har skillnader och 

likheter granskats. Resultat; Resultatet visade att ambulanspersonal i högre 

utsträckning än normgrupper lider av muskuloskeletala besvär. Vilket kan relateras till 

hög fysisk belastning samt icke ergonomiska arbetsställningar. Ambulanspersonal 

upplever dessutom högt stresspåslag i arbetet. Resultatet visar även att de oregelbundna 

arbetstiderna påverkar ambulanspersonalens sömnkvalitét samt kost och motionsvanor 

negativt. De urvalsmetoder som använts i artiklarna är; slumpmässigt urval, stratifierat 

sannolikhetsurval, totalurval samt bekvämlighetsurval. Slutsats; Såväl muskelsmärta, 

störd dygnsrytm, sömnbrist, samt ökat stresspåslag hos ambulanspersonal kan relateras 

till yrkesutförandet. Oregelbundenheten i arbetet försämrar möjligheten att äta 

hälsosamt och träna regelbundet. Ambulanspersonal skulle gynnas av bättre 

träningsmöjligheter på arbetet, längre återhämtningstid och bättre möjligheter till 

regelbundna måltider. 
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Abstract 
Background; Ambulance personnel are in their work exposed for heavy lifting, often in 

non-ergonomic postures, and in many cases under time pressure. Ambulance personnel 

also work in shifts and sometimes 24-hours, resulting in a circadian rhythm. Aim; 

Describe how professional performence affects the physical healt of ambulance 

personnel and to describe wich sampling method, used in included articles. Method; 

The literature study has a descriptive design and consists of 12 scientific articles, 

selected from Cinahl and Scopus databases. In 10 of the articles there is a quantitative 

approach and 2 of them has a mixed approach. The articles were audited on the basis of 

similarities. In the methodologocal aspect; sampling method, diffrences and similarities 

has been audited. Results; The result showed that ambulance personnel in greater 

occurence than norm groups, suffer from muscle pain. Which can be related to high 

physical exposure and non-ergonomic postures. Ambulance personnel also experiencing 

high level of stress in their work. The result also showed that irregular working hours 

affect the ambulance personnel´s quality of sleep aswell as diet and exercise habits 

negatively. The sampling method used are; Randomized sampling, stratified probability 

sampling, total sampling and convenience sampling. Conclusion; Musclepain aswell as 

disruption of circadian cycles, lack of sleep and increased level of stress in the 

ambulance personnel can be related to professional performence. The irregularity in the 

work impair possibilities to eat healthy and exercise regularly. Ambulance personnel 

would benefit from better exercise opportunities at work, longer recovery and better 

possibilities to regular meals.  
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1. Introduktion 
Omvårdnadens fyra bärande begrepp; människa, miljö, vårdande och hälsa ingår i denna 

litteraturstudie, då omvårdnad är vad som utförs i ambulanspersonalens dagliga arbete. 

Omvårdnad innebär enligt Jakobsson och Lutzen (2009) bl.a. att tillvarata varje individs 

unika egenskaper, därmed vävs omvårdnad samman med medicinsk vård och kan ske 

varhelst patienten befinner sig. Människan är den som vårdar och vårdas i egenskap av 

såväl personal som patient och enligt Willman (2009) lever människor i ett ömsesidigt 

beroendeförhållande till varandra, vilket innefattar ett ansvar och en plikt att vårda. 

Willman (2009) poängterar även vikten av att, i allt vårdande, se människan som en 

helhet. Miljö är av stor vikt då det innebär såväl den miljö som patienten vårdas i som 

personalens arbetsmiljö. Edwardsson och Wijk (2009) menar att miljö är av stor 

betydelse vad gäller tillfrisknandet. I detta fall är arbetsmiljö och vårdande till stor del i 

fokus eftersom det i sin tur kan påverka hälsan hos ambulanspersonalen (Aasa & 

Wiitavaara 2009).  

1.1 Prehospital omvårdnad 
Ambulanstransporten är ofta den första kontakten som en patient har med hälso-och 

sjukvården, vilket för ambulanspersonalen innebär att det ur omvårdnadsaspekt är 

viktigt att skapa en trygg relation till patienten genom att ge adekvat information och ha 

ett gott bemötande (Poljak, Tveith & Ragneskog 2006). En startpunkt för att bedöma 

patienten utgörs av den information som ambulanspersonalen får redan vid larmet från 

larmcentralen. Utifrån detta kan ambulanspersonalen förbereda sig för vad som väntar, 

bl.a. med hjälp av gällande rutiner, samt tidigare erfarenhet. Beroende på vilken diagnos 

det rör sig om har ambulanspersonal en specifik handlingsplan att förhålla sig till, 

samtidigt som de behöver ha ett öppet sinne då mötet med patienten kan innebära 

oväntade problem, omständigheter eller symtom (Bremer 2012). Det är viktigt för 

ambulanspersonal att vara öppen och lyhörd, samt ha ett brett perspektiv för att 

uppbringa en patientnära vård och skapa trygghet för patienten. Ambulanspersonal bör 

vara medveten om att det prehospitala vårdrummet, d.v.s. olyckplatsen, för patienten 

innebär en miljö präglad av otrygghet och hjälplöshet. Trots att detta för 

ambulanspersonalen innebär en välbekant miljö, krävs flexibilitet samt kreativitet då 

alla situationer är olika och kan innehålla omständigheter som personalen saknar 

erfarenhet av. Att t.ex. vårda en patient som blivit fastklämd i en bil, en regnig, mörk 

och kall kväll kräver att ambulanspersonalen skapar ett tryggt och skyddat vårdrum 
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vilket omger patienten. Detta i sig är en utmaning som påverkar även personalen såväl 

mentalt som fysiskt (Bremer 2012).  

 

Vid en ambulansutryckning hamnar personalen allt som oftast i ett läge där de behöver 

besluta huruvida patienten bör transporteras till sjukhus. Vid transport av patienten 

behöver de således bedöma om patienten själv kan ta sig ut till ambulansen eller om 

denne behöver förflyttas av ambulanspersonalen. Förflyttningen bör därmed anpassas 

utifrån det tillstånd patienten befinner sig i. Ibland kan det dessutom vara bättre för 

patienten att gå med levande stöd än att t.ex. bli buren nedför en trappa (Hagiwara & 

Wireklint Sundström 2009). Enkelt uttryckt kan det vara så att det som är ergonomiskt 

lämpligt för ambulanspersonalen även är det mest skonsamma för patienten. Det är t.ex. 

såväl icke ergonomiskt för personalen att lyfta med böjd rygg i det s.k. 

brandkårsgreppet likväl som det kan vara mycket obekvämt och smärtsamt för patienten 

(Hagiwara & Wireklint Sundström 2009).    

1.2 Den prehospitala arbetsmiljön 
Att ambulanspersonal i sitt dagliga arbete utsätts för hård fysisk påfrestning tyder en 

dansk studie på. Studien visar att 80 % av ambulanspersonalen rapporterar att de 

dagligen utför lyft tyngre än 20kg. Dessutom rapporterar 60 % av ambulanspersonalen 

att de dagligen lyfter i obekväma arbetsställningar samt i trånga utrymmen. Enligt denna 

studie anses ambulanspersonal vara den yrkeskategori som i störst utsträckning utsätts 

för fysiska påfrestningar i sitt dagliga arbete (Hansen, Rasmussen, Kyed, Nielsen & 

Andersen 2012). 

 

Följande är ett exempel på vad ambulanspersonal kan utsättas för i sitt yrkesutövande; 

”Ambulansen anländer och personalen finner en man på övre våningen i en villa, 

mannen är medvetslös och väger ca 100kg, har ofria luftvägar och personalen använder 

sig av käkvinkellyft samt svalgtub för att åtgärda detta. Därefter måste personalen 

förflytta mannen nedför trappan och vidare till ambulansen samtidigt som de håller 

luftvägarna fria. Trappan är för smal och krokig för att båren ska kunna användas. 

Personalen måste dessutom se till att de får med sig all utrustning såsom 

övervakningsutrustning samt väskor (Hagiwara & Wireklint Sundström 2009). Väl i 

ambulansen görs en bedömning enligt A-E principen (Wikström 2012), samtidigt som 

patienten förses med syrgas samt övervakningsutrustning. Patienten kan behöva 

placeras i stabilt sidoläge, dessutom behöver en intravenös infart appliceras, samt en 
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sugkateter finnas till hands. När de anser att situationen är under kontroll påbörjas 

transporten” (Hagiwara & Wireklint Sundström 2009).   

 

Arbetet i en ambulans innebär ett flertal icke ergonomiska arbetsställningar där de ofta 

behöver sträcka sig runt i ambulansen för att nå det material som behövs, ofta under 

själva transporten vilket innebär svårighet att hålla balansen och risk att ramla (Ferreira 

& Hignett 2005). Dessutom går det endast att nå patienten från en sida av britsen i 

ambulansen vilket medför att personalen ibland behöver sträcka sig över patienten och 

då stå i utsträckt läge med böjd rygg (Gilan & Byran 2007). I en studie där den fysiska 

belastningen som ambulanspersonalen utsätts för vid i och urlastning av olika bårar har 

undersökts, påvisas att personalens hållning vid själva lyftet är av betydelse för hur stor 

belastningen blir, samt vilken del av kroppen som belastas mest. Hos samtliga 

bårsystem kunde kritiska ställningar för personalen påvisas (Cooper & Ghassemieh 

2006). 

 

Att arbeta inom ambulanssjukvården kan enligt Aasa och Wiitavaara (2009) ofta 

upplevas givande, men utgör även hälsorisker då arbetet kan vara såväl psykiskt som 

fysiskt ansträngande.  Den fysiska ansträngningen kommer av de ofta icke ergonomiska 

arbetsställningarna som personalen tvingas arbeta i, samt tunga lyft, många gånger i en 

tidspressad situation. Dessutom arbetar ambulanspersonalen i regel skift vilket innebär 

såväl dag som nattarbete och ibland arbete hela dygn (Jonsson 2010). 

Ambulanspersonalens arbetspass är i regel oförutsägbara och de snabba vändningarna i 

arbetet kan medföra att personalen inte hinner gå på toaletten, äta regelbundet eller få 

tillräckligt med sömn (Aasa & Wiitawaara 2009). Suserud (2005) betonar att en 

ambulanstransport utgör en såväl begränsad arbetsyta som ett begränsat rörelseomfång. 

Stora delar av ambulanspersonalen upplevde en bristfällig arbetsmiljö i form av 

bristande resurser samt ansåg att SOS-alarms rapportering var otillräcklig (Poljak 

Tveith & Ragneskog 2006).   

1.3 Hälsa och arbetsmiljö 
Människors förhållningssätt till sitt arbetsliv kan vara av stor betydelse för livet i övrigt 

och har därmed i hög grad inverkan på hälsan. Den som har ett heltidsarbete tillbringar 

mer än hälften av dygnets vakna tid med att arbeta och präglas således till stor del av 

den kultur som råder på arbetet. Det finns inga bevisade samband som tyder på att höga 

arbetskrav direkt leder till hjärt- kärlsjukdom, dock har det visat sig att höga arbetskrav i 
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kombination med små möjligheter till beslutspåverkan kan resultera i förhöjd 

sjukdomsrisk. Liksom att lågt beslutsutrymme i kombination med ökad fysisk 

belastning kan ligga till grund för t.ex. funktionella mag-tarmbesvär samt 

ländryggssmärta (Ringsberg 2009).  

 

När individer utsätts för kroniskt stresspåslag stiger blodrycket och riskerar att vid 

långvarig ökning bli kroniskt förhöjt. Ett förhöjt blodtryck gör kärlväggarna mindre 

elastiska samt skadade. Vilket i sin tur leder till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom 

eftersom det lättare bildas proppar. Om en propp bildas i något av hjärtats kranskärl kan 

det orsaka hjärtinfarkt. Stress har även visat sig öka risken för diabetes typ 2 samt 

blodfettsrubbningar. Förhöjt blodtryck, insulinresistens samt bukfetma brukar benämnas 

metabolt syndrom och därmed liknas vid en riskfaktor för flera andra sjukdomar. Den 

ökade muskelspänningen som uppstår vid långvarigt stresspåslag har även visat sig 

orsaka kroniska muskelsmärtor samt en ökat känslighet för smärta. Dessutom har störd 

sömn visat sig vara en relativt vanlig reaktion när individen utsatts för stresspåslag. 

(Ringsberg 2009). Även Skärsäter (2009) belyser att just försämrad sömnkvalitét är ett 

tidigt tecken på stress. Två grundläggande behov hos människan är vila och sömn, att 

tillgodose dessa är av vikt då det innebär att återhämta sig (Asp & Ekstedt 2009).  

1.4 Ambulanspersonalens fysiska förutsättningar 
Aasa och Wiitavaara (2009) beskriver betydelsen av ambulanspersonalens personliga 

förutsättningar för att klara de fysiska påfrestningar som arbetet ofta innebär. De menar 

att människan är på sin fysiska höjdpunkt vid 20-25 års ålder, men att en äldre kollega 

skulle kunna kompensera bristande fysik med effektivare arbetsteknik, längre erfarenhet 

och regelbunden styrke- och konditionsträning. 

 

I början av 2000-talet var endast ca 20 % av ambulanspersonalen kvinnor, vilket har 

förändrats de senaste åren och alltfler kvinnor söker anställning inom 

ambulanssjukvården. Därmed har diskussion väckts gällande könets betydelse för 

möjligheten att utföra tunga lyft samt bära patienter, det har dock ännu inte gjorts någon 

vetenskaplig studie inom detta område (Aasa & Wiitavaara 2009). 

 

Sitsen som ambulanspersonalen sitter på, bredvid båren i ambulansen är ofta anpassad 

till mindre personer. Vilket för den manliga ambulanspersonalen kan innebära en 

mycket obekväm arbetsställning (Gilan & Byran 2007). I motsats till detta menar Aasa 
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och Wiitavaara (2009) att bårhandtag samt flera arbetsredskap vanligen är utformade för 

att passa större personer vilket i regel innebär sämre passform för den kvinnliga 

ambulanspersonalen. 

1.5 Kost och nutrition vid skiftarbete 
Skiftarbete innebär en ökad risk för så kallat metabolt syndrom, d.v.s. förhöjd 

insulinresistens, bukfetma, högt blodtryck samt förhöjda blodfetter. Dessa faktorer 

innebär tillsammans en ökad risk för såväl diabetes typ 2 som för att utveckla hjärt- och 

kärlsjukdom. Dessutom har sömnbrist visat sig medföra en ökad aptit och jämvikten 

mellan den naturliga dygnsrytmen och den faktiska vakentiden störs av stress och 

sömnbrist, vilket kan orsaka fetma. Stressen orsakar dessutom en minskad aptit som 

därefter leder till sug efter energität mat. Något som brukar kallas; ”belöningsbaserat 

stressätande”, vilket i sin tur frisätter opioider som hjälper till att stimulera 

belöningssystemet i hjärnan. Detta bidrar till att kroppen efter avslutad stress lagrar 

extrakilon ifall liknande stress skulle uppstå igen. Kortfattat kan det beskrivas som att 

nattätande, stress, sömnbrist, störd dygnsrytm med ökad aptit och oregelbundna 

kostvanor ökar risken för övervikt (Westergren 2009). 

 

Då människan av naturen är dagaktiv är ämnesomsättningen inställd på att nattetid bryta 

ned glykogen i levern till glukos samt från aminosyror, glycerol och laktat tillverka ny 

glukos och på så vis tillverka blodsocker. De hormoner som reglerar människans 

ämnesomsättning är b.la. tillväxthormon, cortisol, som är dygnsberoende, melatonin, 

som är sömnberoende, samt ett antal hormoner som är måltidsberoende. P.g.a. detta är 

kroppen inställd på att spara glukos nattetid vilket innebär att det vid höga 

blodsockernivåer nattetid, t.ex. om man äter sent eller vid skiftarbete är svårt att få rätt 

insulinrespons. Det är med andra ord inte arbetsschemat som styr dygnsrytmen utan 

dagsljuset (Westergren 2009). 

1.6 Definition av begrepp 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2015) inkluderar fysisk hälsa; besvär i rörelseorganen 

funktionsnedsättning, samt allmänt hälsotillstånd. Vidare kan även högt blodtryck, 

diabetes, astma, övervikt, eksem, allergi, inkontinens, mag-tarmbesvär samt tinnitus 

inkluderas i begreppet fysisk hälsa. I följande litteraturstudie hade författarna för avsikt 

att beskriva hur yrkesutförandet påverkar ambulanspersonalens fysiska hälsa. Begreppet 

yrkesutförande innefattar såväl; tunga lyft, ogynnsamma arbetsställningar, arbete under 
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tidspress, omedelbar beredskap, oregelbundna arbetstider, kliniska undersökningar samt 

förmåga att hantera svåra situationer som innefattar lidande (Aasa & Wiitavaara 2009).   

I Sverige består ambulanspersonalen främst av sjuksköterskor (Nyström & Herlitz 

2009). Men på grund av de internationella skillnader som kan förekomma har 

författarna valt att använda sig av begreppet ambulanspersonal, vilket i denna 

litteraturstudie inkluderar all personal som arbetar i ambulanssjukvården såväl 

sjuksköterskor, narkosläkare och akutläkare som specialistutbildade och 

akutsjukvårdstekniker (Arnold 1999).  

1.7 Teoretisk referensram 
Enligt omvårdnadsteoretiker Imogene Kings (1923-2007) teori, interagerar människan 

med miljön hon befinner sig i och Kings teori beskriver att en stressfylld miljö kan 

innebära oro och stress för patienten (Sieloff & Messmer 2014). Under en 

ambulanstransport är patienten ofta helt utelämnad till ambulanspersonalen. 

Vårdsituationen kräver i regel snabb handling och ett lugn hos personalen. Vilket 

underlättas om personalen besitter den såväl praktiska, som fysiska kompetens som 

krävs för att hantera situationen på ett sätt som upplevs tryggt för patienten (Bremer 

2012). Detta b.la. för att undvika extra förflyttningar, som enligt Kings teori kan bidra 

till ökad stress för patienten. Dessutom belyser Kings teori att människans självbild 

präglas av hur andra ser på henne och det är därför mycket viktigt att 

ambulanspersonalen vid mötet med patienten inte visar eventuella personliga reaktioner 

som riskerar att patienten känner sig obekväm eller rentav skrämd. Att komma till en 

olycksplats innebär att ambulanspersonalen kan mötas av en syn de inte är beredda på 

(Bremer 2012). Enligt Kings teori bör vetskapen då finnas om att ett enda ansiktsuttryck 

kan förmedla vad de tänker. Teorin av King belyser även att varje människa är unik, 

vilket innebär att upplevelser, och erfarenheter gör att människor uppfattar saker helt 

olika och därmed även handlar olika, vilket är en insikt som kan öka förståelsen för 

skilda beteenden. (Sieloff & Messmer 2014).   

 
1.8 Problemformulering 
Att arbeta inom ambulansen är fysiskt krävande. Dagligen utför 60 % av 

ambulanspersonalen lyft i icke ergonomiska arbetsställningar, samt 80 %, lyft över 

20kg. (Hansen et.al. 2012). Den mänskliga kroppen är skapad för rörelse, det optimala 

för kroppen innebär en jämvikt mellan rörelse, belastning samt återhämtning. Felaktig 

rörelse och belastning har dock visat sig att tvärtom kunna orsaka kroppsskada. 
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Däribland tre faktorer såsom; Enstaka belastning med mycket hög vikt, måttlig till hög 

belastning vid upprepade tillfällen samt låg belastningsnivå men under längre 

tidserperiod. Inom den prehospitala akutsjukvården är framförallt de två första 

exemplen vanligt förekommande. Den fysiska belastningen riskerar dessutom att bli 

ännu högre i tidspressade situationer och vid höga krav på prestation (Aasa & 

Wiitavaara 2009).  

 

Ambulansyrket innebär i regel skiftarbete. (Jonsson 2010). Arbetspassen är dessutom 

oförutsägbara och snabba förändringar kan medföra att personalen inte hinner tillgodose 

grundläggande behov såsom toalettbesök, sömn samt kostintag. (Aasa & Wiitawaara 

2009). Den rubbade dygnsrytmen som uppstår i samband med skiftarbete har dessutom 

negativ effekt på de hormoner som reglerar ämnesomsättningen (Westergren 2009). 

1.8.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att beskriva hur yrkesutförandet påverkar ambulanspersonalens 

fysiska hälsa. Ett ytterligare syfte var att beskriva urvalsmetoden i de valda artiklarna. 

 

1. Hur beskriver litteraturen att yrkesutförandet påverkar ambulanspersonalens fysiska 

hälsa? 

2. Vilken urvalsmetod har använts i de valda artiklarna? 

 

2. Metod 
2.1 Design 
Studien är en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

2.2 Databaser 
De databaser som har använts är Scopus samt Cinahl via Ebsco. 

 

Tabell 1. Utfall av databassökningar 
Datum Databas Sökord och 

Boolesk  
operator 
AND 

Begränsning Typ av 
Sökning 
t.ex. fritext, 
nyckelord,  
subject-
headings 

Antal 
Träffar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
Artiklar 

Antal 
inkluderade 
artiklar 

2015 
09-16 

Cinahl Physical 
health  
AND 
Paramedics 

Free Fulltext 
År 2005-2015 
Peer reviewed 
Engelska 

Fritext  
Nyckelord 

10 4 3   2 
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Svenska 
2015 
09-16 

Cinahl Health 
status 
AND 
Paramedics 

Free Fulltext 
År 2005-2015 
Peer reviewed 
Engelska 
Svenska 

Fritext  
Nyckelord 

12 0 0 0 

2015 
09-16 

Cinahl Health 
status 
AND 
Ambulance 

Free Fulltext 
År 2005-2015 
Peer reviewed 
Engelska 
Svenska 

Fritext  
Nyckelord 

34 3 2 2 

2015 
09-16 

Cinahl Physical 
health AND 
Ambulance 

Free Fulltext 
År 2005-2015 
Peer reviewed 
Engelska 
Svenska 

Fritext  
Nyckelord 

18 3 2 1 

2015 
09-16 

Cinahl Ambulance 
AND  
Physical 
strength 

Free Fulltext 
År 2005-2015 
Peer reviewed 
Engelska 
Svenska 

Fritext  
Nyckelord 

1 0 0 0 

2015 
09-16 

Scopus Physical  
health AND 
paramedics 

År 2005-2015 
Engelska 
Svenska 

Fritext  
Nyckelord 

51 6 3 2 

2015 
09-16 

Scopus Health 
status 
AND  
Paramedics 

År 2005-2015 
Engelska 
Svenska 

Fritext  
Nyckelord 

96 1 1 1 

2015 
09-16 

Scopus Health 
status 
AND 
Ambulance 

År 2005-2015 
Engelska 
Svenska 

Fritext  
Nyckelord 

242 8 0 0 

2015 
09-16 

Scopus Physical 
health AND  
Ambulance 

År 2005-2015 
Engelska  
Svenska 

Fritext  
Nyckelord 

121 7 4 4  

2015 
09-16 

Scopus Ambulance 
AND 
physical 
strength 

År 2005-2015 
Engelska  
Svenska 

Fritext  
Nyckelord 

4 2 0 0 

2015 
09-16 

Samman
ställning 

   589 34 15 12 

 

2.3 Sökord sökstrategier och urvalskriterier 
De sökord som använts är; ”Physical health AND paramedics”, ”Health status AND 

paramedics”, Health status AND ambulance” Physical health AND ambulance” 

”Ambulance AND physical strength”. Sökorden har använts i både Cinahl och Scopus. 

Boolesk sökterm AND har använts vid alla sökningar. Endast fritexsökningar med 

nyckelord har gjorts. 

 

Inklusionskriterier: Om titeln gav intryck av att artikeln tycktes svara på syftet lästes 

abstract. De artiklar vars abstract gav uppfattningen om att artikeln kunde svara mot 
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syftet har granskats i sin helhet och de artiklar vars resultat visat sig svara på syftet har 

inkluderats i studien. 

Exklusionskriterier: De artiklar som exkluderades efter att ha lästs i sin helhet valdes 

bort p.g.a. en visade sig handla om coping, en visade sig ej utgöra en primärkälla och en 

var skriven på annat språk än Engelska eller modersmål. 

2.4 Datanalys 
De valda artiklarna delades först upp mellan författarna för att läsas i sin helhet. För att 

besvara frågeställning 1 har valda delar under artiklarnas resultatavsnitt markerats och 

när alla artiklar genomgått en första granskning bytte författarna artiklar med varandra 

för att försäkra sig om att innehållet tolkats korrekt. De delar ur resultatet som svarat på 

syftet har valts ut och presenterats i tabeller indelade efter bokstavsordning utifrån 

författarnamn. Därefter har resultatet i löpande text presenterats i två underrubriker. För 

att besvara frågeställning 2 har de inkluderade artiklarnas metoddel lästs noggrant av 

båda författarna. Det innehåll i artiklarnas metoddel som besvarar frågeställningen har 

markerats och relevanta delar presenterats under rubriken; ”Valda artiklars 

urvalsmetod” (Polit & Beck 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Urvalsprocess artiklar 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 
Examensarbete behöver inget godkännande från Etiska rådet (SFS 2003:460). Däremot 

ligger fokus på att upprätthålla god forskaretik. Detta innebär att författarna valt att 

presentera alla valda artiklar oavsett vad som framkommit i dess resultat. Innehållet har 

589 lästa 
titlar 

555 exkluderades. 
Upplevdes ej svara 

på syftet 

34 lästa 
abstract 

19 exkluderades. 
Svarade ej på syftet 

15 artiklar lästes 
i sin helhet 

3 artiklar 
exkluderades 

1 ej 
primärkälla 

1 skriven på 
Franska 

1 handlade 
om coping 

12 artiklar återstod och 
inkluderades i studien 
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presenterats objektivt och därmed ej medvetet förvrängts.  Även medvetet plagiat har 

undvikits (Polit & Beck, 2012).   

 

3. Resultat 
Författarna har valt att först presentera resultatet kortfattat i tabellform för att snabbt ge 

en överblick av vad som vidare kommer att presenteras i löpande text.  

Den löpande texten kommer att presenteras i underrubriker för att göra resultatet 

lättöverskådligt. 

 
Tabell 2. Presentation av inkluderad litteratur 
Författare 
Årtal  
Land 

Titel Ansats/Design/Data
insamlingsmetod 

Urval 
undersökningsgrupp  
& bortfall 

Dataanalys 
Mätverktyg 

Aasa, 
Brulin, 
Ängquist & 
Barnekow-
Bergkvist 
2005 
Sverige 

Work-related 
psychosocial factors, 
worry about work 
conditions and health 
complaints among 
female and male 
ambulance personnel 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
Enkätundersökning 

Slumpmässigt urval 
bland 4000 
ambulanspersonal 
valdes 1500 (300 
kvinnor 1200 män). Ev. 
bortfall anges ej. 

Oparat t-test 
Mann-Whitney U-
test 
Kruskal-wallis 
test 
Chi-square test 

Betlehem 
et.al. 
2014 
Ungern 

How healthy are 
ambulance personnel in 
central Europe? 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
Enkätundersökning 

Slumpmässigt urval  
600 enkäter skickades 
ut varav 364 (95,1% 
män, medelålder 35,2 
år) undersöktes utifrån 
inklusionskriteriet = 
anställd >1år 
Hungerian national 
ambulance service 
(HNAS) 

Cochrans formel 
Pearsons chi-
squaree test 
Mann-whitney u-
test 
Spearmans p 

Courtney 
Francis & 
Paxton 
2012 
Australien 

Caring for the country: 
Fatigue, sleep and 
mental health 
in Australian rural 
paramedic shiftworkers  

Kvantitativ  
Undersökande  
Enkätstudie 

Bekvämlighetsurval 
Deltagare rekryterades 
bland 
Ambulanspersonal 
anställda inom 
organisationen; 
Rationalization of 
existing rural 
ambulance services 
(RAV). Frivilligt 
deltagande 150 enkäter 
(ca 27 % av 
personalen) kom 
tillbaka varav 148 
uppfyllde 
inklusionskriterierna 
som var; aktiv personal 
som regelbundet 
arbetade 24-timmars 
skift (inkluderat 
nattarbete) 

Oparat t-tests 

Karlsson 
Niemelä & 

Heart rate as a marker 
of stress in ambulance 

Mixad ansats 
Undersökande  

Bekvämlighetsurval. 
Av 31 potentiella 

t-test 
beskrivande 
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Jonsson 
2011 
Sverige 

personnel: A pilot-
study of the body´s 
responset o the 
ambulance alarm 

Deltagarna bar 
pulsmätare under 7 
dygn, samt skrev 
dagbok i samband 
med akuta 
uttryckningar. 
 

deltagare anställda vid 
en ambulansstation 
valdes 20 
heltidsanställda ut. 12 
män (medelålder 40,6) 
8 kvinnor (medelålder 
36,8 år) 
11 av de anställda 
exkluderades p.g.a. 
timanställning. 

statistik 

Okada, 
Ischii, 
Nakata & 
Nakayama 
2005 
Japan 

Occupational stress 
among Japanese 
emergency technicians: 
Hyogo prefecture 

Kvantitativ 
Beskrivande 
Enkätstudie 

Slumpmässigt urval 
2017 enkäter skickades 
ut 1551 kom tillbaka 
(1541 män, 10 kvinnor, 
medelålder 34,6 år) 503 
jobbar heltid vid 
ambulansen 1047 
arbetar både vid 
ambulans och brandkår 

Statistiska 
analyser 
Wilcoxon rank 
sum test 

Pek et.al. 
2015 
Ungern 

Cross-sectional survey 
on self-reported health 
of ambulance personnel 

Kvantitativ  
Tvärsnittsstudie 
Beskrivande 
Enkätstudie 

Bekvämlighetsurval 
All personal vid 65 
stationer i 6 regioner i 
Ungern. Totalt 
skickades 1050 enkäter 
ut varav 980 skickades 
tillbaka. Av dessa 
exkluderades 170 p.g.a. 
ej komplett ifyllda, 
administrativt 
anställda, samt de som 
arbetat < 1år. (770 män 
& 40 kvinnor 
inkluderades. 
Medelålder 40 år) 

Pearson´s 
korrelationstest 
Chi square test 
Mann Whitney 
Kruskal-Wallis 
test  
 

Prairie & 
Corbeil 
2013 
Kanada 

Paramedics on the job: 
Dynamic trunk motion 
assessment at the 
workplace 

Kvantitativ 
Jämförande 
 
 

Bekvämlighetsurval 
9 deltagare anställda på 
samma 
ambulansstation 
rekryterades muntligt 
samt via mail. Ingen av 
dem upplevde någon 
form av muskelsmärta 
vid tiden för studien. 
(Medelålder 37 år.) 
Studien genomfördes 
under 38 uttryckningar, 
varav 4 räknades bort 
p.g.a. tekniska 
problem. 
Vidare information om 
urval anges ej.  

t-test 
beskrivande 
statistik 

Reichard & 
Jackson 
2010 
USA 

Occupational injuries 
among emergency 
responders 

Kvantitativ 
Beskrivande  

Stratifierat 
sannolikhetsurval. 
Data från 2000-2001 
insamlades från 
national electronic 
injuries surveillance 
systems (NEISS-work) 
Händelser från 11/9-
2001 exkluderades. 

Beskrivande 
statistik 
Data har kodats 
med hjälp av the 
Occupational 
injury and illness 
classification 
system (OIICS) 
[BLS, 1992] 
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Rice, Glass, 
Ogle & 
Parsian 
2014 
Australien 

Exploring physical 
health perceptions, 
fatigue and stress 
among health care 
professionals 

Mixad ansats 
Beskrivande design 
med både semi-
strukturerade 
intervjuer och 
självskattningsenkät
er 

Bekvämlighetsurval 
genom annonsering. 
Den som ville delta 
fick ta kontakt genom 
mail eller telefon. 
Inklusionskriterier var: 
legitimerad 
sjuksköterska/barnmors
ka/ambulanssjukvårdar
e. Samt yrkesutövande 
och anställd i 
Australien. 
51 visade intresse men 
27 förhindrades att 
delta p.g.a. yrkeskrav. 
24 deltog i studien 
varav 21 kvinnor och 3 
män. Medelålder 
sjuksköterskor: 
42,27år, barnmorskor: 
41,8år, 
ambulanssjukvårdare: 
33,5år. 

Enkäterna 
granskades 
manuellt och 
jämfördes med en 
skala där 25-50p 
motsvarade; liten 
eller ingen stress, 
51-75 måttlig 
stress, 76-100 hög 
stress, 101-125 
extrem stress. 

Sterud, 
Hem, 
Ekeberg & 
Lau 
2008 
Norge 

Healthproblems end 
help-seeking in a 
nation wide sample of 
operational Norwegian 
ambulance 

Kvantitativ  
Undersökande och 
jämförande  
Enkätstudie 

Populationsstudie 
3200 enkäter skickades 
ut. 1286 svar inkom.  
1180 av dessa var 
operativ 
ambulanspersonal. 
64 exkluderades p.g.a. 
de ej längre 
tjänstgjorde som 
ambulanspersonal. 
(76,8 %män, 23, 2 % 
kvinnor, medelålder 
36,8år) 
Inklusionskriterier var 
minst 50 % 
tjänstgöring inom 
ambulanssjukvården 

t-tester  
Chi 2 test 

Sterud, 
Hem, Lau 
& Ekeberg  
2011 
Norge 

A comparision of 
general and ambulance 
specifik stressors: 
predictors of job 
satisfaction and health 
problems in a nation 
wide one-year follow-
up study of Norwegian 
ambulance personnel 

Kvantitativ  
Jämförande 
Enkätstudie 
Uppföljning av 
tidigare studie. 

Populationsstudie 
Uppföljning till tidigare 
studie 
2398 enkäter skickades 
ut. 812 svar inkom. 
Endast 1539 personer 
fick enkäten både vid 
den första och den 
andra studien p.g.a. 
svårigheter med 
adresslistor. Endast 
21% svarade på 
enkäten vid båda 
tillfällena. 
(84 % män, 16 % 
kvinnor, medelålder 
38,2 år) 
Inklusionskriterier var 
minst 50 % 
tjänstgöring inom 
ambulanssjukvården 

t-tester 
Pearsons 
korrelationstest 
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Svedin 
Norrlander 
& 
Fläckman 
2015 
Sverige 

Levnadsvanor, upplevd 
stress och hälsa hos 
personal inom 
ambulansens och 
räddningstjänstens 
verksamheter 

Kvantitativ  
Undersökande  
Enkätstudie 

På 2 ambulansstationer 
Konsekutivt 
bekvämlighetsurval 
Där totalt 65 anställda, 
varav de första 25 som 
anmälde sig fick delta i 
studien. 
Inklusionskriterier var 
att de varit anställda 
>1år. Gravida, samt de 
som upphörde med sin 
anställning 
exkluderades. (19 
kvinnor, 31 män) 

Chi 2 test 

 
 
Tabell 3. Författare syfte och resultat 
Författare 

Årtal  

Land 

Syfte Resultat 

Aasa et.al. 

2005 

Sverige 

Att undersöka sambandet mellan 

arbetsrelaterade psykosociala faktorer, 

oro för arbetsförhållanden samt 

hälsoproblem såsom; huvudvärk, 

magbesvär och sömnproblem, bland 

manlig och kvinnlig ambulanspersonal. 

Förekomsten av hälsoproblem hos 

ambulanspersonalen var signifikant 

associerade med psykologiska krav. Oro för 

arbetsförhållanden bedömdes vara en 

riskfaktor för klagomål gällande hälsa med 

särskild stark effekt hos den kvinnliga 

ambulanspersonalen. 

Betlehem et.al. 

2014 

Ungern 

Att undersöka sambandet mellan 

självupplevd hälsostatus, självskattad 

fysisk kondition och begränsningar i 

dagliga aktiviteter hos ambulanspersonal 

i Ungern.   

Resultatet visar att 76,4 % av 

ambulanspersonalen lider av muskelsmärtor 

vilket kan associeras till arbetsbelastningen.  

Endast ett fåtal av ambulanspersonalen 

skattade sin fysiska form som utmärkt medan 

de allra flesta ansåg sin fysiska form som 

”rimlig”.  

Courtney 

Francis & 

Paxton 

2012 

Australien 

Syftet med studien är att åtgärda bristen 

på mätvärden och kunskap gällande 

sömnkvalitét, trötthet samt psykisk och 

fysisk hälsa hos skiftarbetande 

ambulanspersonal på landsbygden. Syftet 

är även att jämföra detta med tidigare 

studier gällande skiftarbetande 

ambulanspersonal i storstad samt 

referensgrupper i övriga populationen i 

ett flertal länder. 

Resultatet tyder på att skiftarbetande 

ambulanspersonal på landsbygden löper en 

ökad risk för trötthet, depression samt 

sömnbrist, relaterat till skiftarbete. Framförallt 

nattskiften med relativt kort vilotid mellan är 

särskilt kännbara. 

Karlsson Att undersöka om ambulansyrket Resultatet visar en betydande ökning av 
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Niemelä & 

Jonsson 

2011 

Sverige 

genererar långvarig fysiologisk 

påfrestning som kan mätas genom 

hjärtfrekvens i olika situationer. 

hjärtfrekvensen i samband med fysiologisk 

ansträngning vid akutlarm och uttryckning, 

den ökade hjärtfrekvensen kvarstod under hela 

uppdraget orelaterat till längd erfarenhet hos 

personalen. Larm som inbegrep akut sjuka 

barn visade på ännu större ökning av 

hjärtfrekvensen.  

Okada et.al. 

2005 

Japan 

Att undersöka psykologiska samt 

fysiologiska stressfaktorer hos 

ambulanspersonal i Japan. 

Ländrygg, nacke samt axlar var ofta utsatta för 

fysiologisk påfrestning vilket relateras till det 

dagliga yrkesutförandet. Psykisk stress 

rapporterades i högre utsträckning av den 

äldre personalen.  

Pek et.al. 

2015 

Ungern 

Att bedöma den fysiska och psykiska 

hälsostatusen hos den Ungerska 

ambulanspersonalen baserad på deras 

subjektiva själskattning med hjälp av SF-

36 på ett representativt urval. Dessutom 

jämföra resultatet med redan befintliga 

Ungerska och internationella indikatorer 

som beskriver hälsostatus hos den 

allmänna befolkningen och 

ambulanspersonal. 

Den prehospitala omvårdnaden i 

ambulansyrket hade stort inflytande på 

ambulanspersonalens såväl objektiva som 

subjektiva hälsostatus. Skiftarbete kan påverka 

nutritionsvanorna vilket i sin tur kan leda till 

utvecklande av sjukdom. 

Ju längre personalen varit anställd inom 

ambulanssjukvården, desto sämre skattade de 

sin hälsa.  

Prairie & 

Corbeil 

2013 

Kanada 

Att dokumentera ambulanspersonalens 

bålrörelser under arbete med hjälp av 

kontinuerlig inspelning av rygghållning 

med hjälp av; Computer-assisted 

recording and long-term analysis of 

musculoskeletal  loading, BGIA sankt 

augustin Germany. (CUELA systemet) 

under yrkesutförande. 

Studien visar att Ambulanspersonal under 

merparten av sin tid på arbetet, utsätts för 

bålrörelser som kraftigt kan öka risken för 

ländryggsbesvär. Ökade riskfaktorer 

identifierades under medicinsk vård i fält och i 

ambulans, under lyftaktiviteter samt vid 

lyftning och lastning av bår.  

Reichard & 

Jackson 

2010 

USA 

 Att undersöka samt jämföra 

arbetsskador hos ambulanspersonal, 

brandmän samt poliser genom att studera 

national electronics injuries system – ett 

register över alla som behandlats för 

arbetsskada i USA. 

123900 arbetsskador registrerades bland 

räddningspersonal under 2000-2001 

(undantaget 11/9 -2001). 18 % av dessa gällde 

ambulanspersonal. De vanligast 

förekommande skadorna visade sig vara 

stäckningar samt andra muskelpåfrestningar. 

Dessa skador drabbar oftast nedre delen av 

bålen och orsakas vanligtvis av fysisk 

belastning (81 %)  

Rice et.al. Att undersöka erfarenheter och Resultatet tyder på att den stressade 
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2014 

Australien 

upplevelser av hälsa samt grad av 

stressnivå hos en grupp sjuksköterskor, 

barnmorskor samt ambulanssjukvårdare i 

Australien. 

arbetsmiljön samt de oregelbundna 

arbetstiderna försämrar möjligheterna för 

personalen att hålla sig i god fysisk form samt 

planera hälsosamma måltider.  Flera 

överväger att sluta p.g.a. stress, 

muskelsmärtor, nedsatt fysisk förmåga, 

viktökning till följd av ohälsosamt leverne.  

Sterud et.al 

2011 

Norge 

Att identifiera den relativa betydelsen av 

allmänna arbetsrelaterade stressfaktorer, 

ambulansspecifika faktorer och 

individuella egenskaper i förhållande till 

hälsoproblem samt 

arbetstillfredsställelse, bland 

ambulanspersonal.  

Enkät 2 (uppföljningen) visade att kvinnligt 

kön, hög ålder, brist på stöd från medarbetare, 

neuroticism samt höga fysiska krav bidrog till 

förekomsten av muskuloskeletal smärta.  

Efter justering av första enkäten (T1) var 

muskuloskeletal smärta vid andra enkäten 

(T2) förutspått av neuroticism samt 

svårighetsgraden av fysiska krav. 

Sterud et.al  

2008 

Norge 

Att uppskatta förekomsten av ångest och 

depressionssymtom och deras association 

med professionellt hjälpsökande bland 

operativ ambulanspersonal samt den 

övriga arbetsföra befolkningen och att 

studera symtomen av muskuloskeletal 

smärta och störd sömn bland 

ambulanspersonal. 

Nivån av muskuloskeletal smärta samt 

förekomsten av att söka hjälp hos kiropraktor 

var högre hos ambulanspersonalen än hos den 

övriga befolkningen (referensgruppen). Den 

främsta orsaken till hjälpsökande hos 

ambulanspersonalen var muskuloskeletal 

smärta.  

Svedin 

Norrlander & 

Fläckman 

2015 

Sverige 

Att beskriva och jämföra självuppskattad 

hälsa, fysisk aktivitet, kostvanor och 

arbetsrelaterade stressfaktorer samt vissa 

fysiologiska tester, hos 

ambulanspersonalens samt 

räddningstjänstens verksamheter i 

Sverige. 

Hos ambulanspersonalen sågs ett statistiskt 

signifikant samband mellan trötthet och 

arbetsmängd, trots att 39 % av 

ambulanspersonalen ansåg att arbetsmängden 

var rimlig. Oregelbundna arbetstider 

försvårade hälsosamt leverne. 

Ambulanspersonalen hade högre andel 

anställda med såväl hypertonibehandling, 

diabetes, övervikt, samt ökat midjemått 

jämfört med räddningstjänsten.  Det fanns 

även ett statistiskt signifikant samband mellan 

högt Body Mass Index (BMI) och 

hypertonibehandling hos ambulanspersonalen. 

Ambulanspersonalen var dessutom betydligt 

mindre fysiskt aktiva än 

räddningstjänstpersonalen. 
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3.1 Yrkesutförandets påverkan på den fysiska hälsan  

3.1.1 Yrkesutförandets muskuloskeletala påverkan 
Ambulansyrket innebär ofta en fysiologisk påfrestning på nacke, axlar och ländrygg, 

vilket relateras till det dagliga yrkesutförandet. Framförallt har det visat sig att lyft av 

bår med patient innebär den största fysiologiska påfrestningen som personalen upplever 

under arbetet. De två mest påfrestande arbetsställningarna uppges vara att sitta eller stå 

framåtlutad utan ha möjlighet att ta stöd med armarna. Därefter att sitta i en vriden 

position följt av att stå på knä. Studien visar att 66,3 % av ambulanspersonalen lider av 

ländryggsbesvär (Okada et.al. 2005).  

 

Även Prairie och Corbeil (2013) beskriver i sin studie, just kritiska arbetsställningar 

samt poängterar att ambulanspersonalen under merparten av sin arbetstid utsätts för 

bålrörelser som kraftigt ökar risken för ländryggsbesvär. Största risken för detta 

identifierades under medicinsk vård i fält samt i ambulans som ofta innebar långvariga, 

statiska och obekväma arbetsställningar där bålen böjs eller vrids. Även lyftaktiviteter 

som t.ex. i och urlastning av bår identifierades som riskfaktorer. Samt då 

ambulanspersonalen bär utrusning i och ur ambulansen, framförallt vid ensidiga 

bärmoment såsom att bära förstahjälpen väskan på ena axeln. De vanligast 

förekommande skadorna hos ambulanspersonal var sträckningar samt andra 

muskelpåfrestningar som främst drabbade nedre delen av bålen. Dessa skador utgjorde 

41 % av de rapporterade arbetsskadorna bland ambulanspersonal i USA under 2000-

2001. I 32 % av de rapporterade arbetsskadorna var de drabbade kvinnor (Reichard & 

Jackson 2010). 

 

Sterud et.al. (2011) menar att kvinnligt kön, hög ålder, brist på stöd från medarbetare 

samt höga fysiska krav bidrog till muskuloskeletal smärta.   

Sterud et.al. (2008) visar i sin studie att förekomsten av muskuloskeletal smärta var 

högre hos ambulanspersonalen än hos normgrupper. Sterud et.al. (2011) beskriver i en 

uppföljningsstudie att då enkäten i en första studie (T1) (Sterud et.al. 2008) justerats, 

kan uppkomsten av muskuloskeletal smärta förutspås utifrån förekomsten av 

neuroticism samt svårighetsgraden av fysiska krav. Sterud et.al. (2011) poängterar 

framförallt att tunga lyft samt att bära i utsatta situationer innebär en stor fysisk 

påfrestning i ambulansyrket.  
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Hela 76,4 % av ambulanspersonalen lider av muskelsmärtor, vilket kan relateras till 

arbetsbelastningen. Endast 5,5 % av ambulanspersonalen skattar sin hälsa utmärkt, 

medan 89,3 % av ambulanspersonalen uppskattar sin hälsa som ”rimlig” (Betlehem 

et.al. 2014). Såväl Okada et.al. (2005) som Betlehem et. al. (2014) betonar att 

ryggbesvär samt huvudvärk var de vanligast förekommande kroniska hälsoproblem som 

ledde till begränsningar i dagliga aktiviteter.   

3.1.2 Stress och ohälsa i yrkesutförandet 
Skiftarbetande ambulanspersonal på landsbygden uppvisar betydligt högre nivåer av 

ångest, stress, trötthet och depression än normgrupperna. Dessutom visade sig 

sömnkvalitéten vara betydligt sämre hos ambulanspersonalen. Vad gäller fysisk 

aktivitet visade ambulanspersonalen på lägre nivåer än normgrupperna. Största 

variationen i trötthet relaterades till sömnkvalitét som i sin tur relaterades till nattskift 

och oregelbundna arbetstider där personalen upplevde att snabba omställningar och 

rubbad dygnsrytm stör sömnkvalitéten. Trötthet relaterades även till depression och 

ålder, äldre personal tenderade vara tröttare än de yngre. Studien visade inga 

könsskillnader vad gäller trötthet eller depression. Ambulanspersonalen upplevde att de 

långa nattskiften och de oregelbundna arbetstiderna ibland orsakar att lediga dagar 

endast går åt till återhämtning och personalen menade att de ibland bara hinner hem och 

vända innan de ska vara tillbaka på arbetet (Courtney, Francis & Ragneskog 2012).    

 

 En jämförande studie av Svedin, Norrlander och Fläckman (2015) där hälsostatus hos 

ambulanspersonal och räddningstjänstpersonal jämförts, sågs hos ambulanspersonalen, 

ett statistiskt signifikant samband mellan trötthet och arbetsmängd och endast 39 % av 

ambulanspersonalen upplevde arbetsmängden som rimlig. Studien visade att 33 % av 

ambulanspersonalen ansåg att oregelbundna arbetstider förhindrade dem att äta 

hälsosamt och näringsriktig eftersom de inte kunde planera sina måltider. Av 

ambulanspersonalen i studien var 69 % överviktiga eller led av fetma enligt BMI 

skalan, samt att 31 % hade ökat midjemått. Dessutom visade sig ambulanspersonalen i 

större utsträckning än räddningstjänstpersonalen lida av diabetes, övervikt, ökat 

midjemått och/eller behandlades för hypertoni. Ambulanspersonalen uppvisade även ett 

statistiskt signifikant samband mellan högt BMI och hypertonibehandling (Svedin, 

Norrlander & Fläckman 2015). Ambulanspersonal med högt BMI värde samt de som ej 

motionerade regelbundet skattade sin hälsa sämre än de med lågt BMI och de som 

regelbundet ägnade sig åt fysisk aktivitet (Pek et.al 2015). De som var 



 

18 
 

hypertonibehandlade var i mindre utsträckning fysiskt aktiva än de som inte var 

hypertonibehandlade. Dessutom visade sig ambulanspersonalen ha en betydligt lägre 

andel fysiskt aktiva än räddningstjänstpersonalen som hade tillgång till eget gym 

(Svedin, Norrlander & Fläckman 2015). Pek et. al (2015) belyser att just skiftarbete kan 

påverka såväl nutritionsvanorna som fysisk aktivitet på fritiden vilket i sin tur kan leda 

till utvecklande av sjukdom. 

 

De oregelbundna arbetstiderna försvårar för personalen att planera hälsosamma 

måltider, samt att personalen upplevde att de inte hinner eller orkar träna på ledig tid då 

återhämtningen efter arbetspassen tar för lång tid (Rice et.al 2014). Den prehospitala 

omvårdnaden inom ambulansyrket har stort inflytande på ambulanspersonalens såväl 

objektiva som subjektiva hälsa. Ju längre personalen varit anställd inom 

ambulanssjukvården, desto sämre skattade de sin hälsa. Studien visade även att den 

äldre personalen uppvisade en mer negativ inställning till sin hälsa (Pek et.al 2015).  

 

Aasa et.al. (2005) menar att hälsoproblem hos ambulanspersonalen kan relateras till 

psykologiska krav på arbetet, bl.a. stress och oro för arbetsförhållanden, vilket 

bedömdes vara en riskfaktor gällande hälsoklagomål. Framförallt tycks den kvinnliga 

ambulanspersonalen i större utsträckning än männen påverkas hälsomässigt av de 

psykologiska krav som ambulansyrket kan medföra. I en studie där mätningar av 

hjärtfrekvensen i olika situationer gjorts för att undersöka om ambulansyrket genererar 

långvarig fysiologisk stress som påverkar hjärtfrekvensen, visar resultatet av 

mätningarna på en betydande ökning av hjärtfrekvensen som relateras till den 

fysiologiska ansträngningen i samband med ett akutlarm. Frekvensökningen kvarstod 

dessutom under hela uppdraget oberoende av personalens erfarenhetslängd.  Resultatet 

visade även att larm som avsåg akut sjuka barn tenderade att höja hjärtfrekvensen 

ytterligare hos ambulanspersonalen. Vidare kunde en konstant spänning under sömnen 

påvisas vilket indikerades av en märkbar ökning av hjärtfrekvensen hos 11 av 

deltagarna, jämfört med att sova hemma. De övriga 7 deltagarna uppvisade dock en 

lägre frekvens än då de sov hemma (Karlsson, Niemelä & Jonsson 2011) 

 

3.2 Inkluderade artiklars urvalsmetod 
I tre av de inkluderade artiklarna; (Aasa et.al 2005, Betlehem et.al 2014, Okada et.al 

2005) har författarna använt sig av ett obundet slumpmässigt urval. I dessa ovan 
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nämnda artiklar har författarna valt att använda sig av enkätundersökningar. Reichard & 

Jackson (2010) har använt ett stratifierat sannolikhetsurval. I två av artiklarna (Sterud 

et.al 2008; 2011) har författarna valt att vända sig till hela den population som avsett 

undersökas, deltagande var frivilligt. 

I fem av artiklarna har ett bekvämlighetsurval använts (Courtney, Francis & Paxton 

2012, Karlsson, Niemelä & Jonsson 2011, Pek et.al 2015, Prairie & Corbail 2013, Rice 

et.al 2014).  Svedin, Norrlander & Fläckman (2015) Har använt sig av ett konsekutivt 

bekvämlighetsurval där författarna annonserat men ändå riktat urvalet mot en särskild 

grupp då annonseringen skedde inom en organisation, varav de 25 första att anmäla 

intresse blev utvalda att delta (Polit & Beck 2012).  

 

4. Diskussion 
 
4.1 Huvudresultat 
Resultatet visade att ambulanspersonal i högre utsträckning än normgrupper, lider av 

muskuloskeletala besvär i framförallt rygg, nacke samt axlar. Vilket kan relateras till 

hög fysisk belastning samt icke ergonomiska arbetsställningar. Ambulanspersonalen 

upplever dessutom ett högt stresspåslag i arbetet, framförallt vid larm. Resultatet visar 

även att de oregelbundna arbetstiderna påverkar ambulanspersonalens sömnkvalitét 

samt deras kost och motionsvanor negativt. I resultatet framkom dessutom att det bland 

ambulanspersonalen finns en stor andel överviktiga, hypertonibehandlade samt 

diabetiker. 

 

Av de 12 inkluderade artiklarna består tre av ett slumpmässigt urval, en av ett stratifierat 

sannolikhetsurval, två av ett totalurval, samt sex av ett bekvämlighetsurval, varav en ett 

konsekutivt sådant. 

 

4.1.1 Resultatdiskussion 

4.1.2 Yrkesutförandets muskuloskeletala påverkan 
I resultatet framkom att ambulansyrket som sådant är fysiskt påfrestande för personalen 

och relativt ofta leder till muskuloskeletala besvär. Flera av studierna belyser att 

ambulanspersonalen i högre utsträckning än normgrupper uppvisar förekomst av 

muskelsmärta relaterat till hög fysiologisk belastning på arbetet (Sterud et.al. 2008; 

2011). Bland annat visar studien av Betlehem et. al (2014) att tre fjärdedelar av 
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ambulanspersonalen lider av någon form av muskelsmärta relaterat till arbetet. Okada 

et.al (2005) menar att den huvudsakliga påverkan berör axlar nacke och ländrygg. Så 

stor del som två tredjedelar av ambulanspersonalen lider av ländryggsbesvär. I en studie 

från USA rapporterar hälften av ambulanspersonalen att de upplevt ryggsmärta de 

senaste 6 månaderna, varav två femtedelar av fallen kunde relateras till arbetet. (Crill & 

Hostler 2005). Nästan hälften av de rapporterade skadorna i USA år 2000-2001 gällde 

nedre delen av bålen (Reichard & Jackson 2010).  

 

Vidare framkom i resultatet att ambulanspersonalen ofta arbetar i icke ergonomiska 

ställningar. Prairie och Corbeil (2013) poängterar att de arbetsställningar som belastar 

mest är när bålen böjs eller vrids, som t.ex. Okada et.al. (2005) poängterar, att sitta eller 

stå framåtlutad utan att ha stöd för armarna. Samt som både Prairie och Corbeil (2013) 

& Okada et.al. (2005) belyser; att lyfta bår med patient, i eller ur ambulansen. Prairie 

och Corbeil (2013) nämner även något som ambulanspersonalen i regel utsätts för 

dagligen; att bära akutväskan på ena axeln, vilket innebär ett ensidigt lyft och således 

belastar bålen.   

 

Detta kan relateras till exemplet av Hagiwara & Wireklint Sundström (2009) där de 

beskriver en man som väger ca 100kg och hittas på övervåningen av en villa, där 

ambulanspersonalen behöver bära såväl mannen som utrustningen ner samtidigt och 

utan bår eftersom det är för trångt i trappan för att de ska kunna använda båren. Enligt 

Hansen et.al. (2012) förekommer lyft i just trånga utrymmen, dagligen för ca två 

tredjedelar av ambulanspersonalen. Exemplet av Hagiwara & Wireklint Sundström 

2009) kan även relateras till vad Sterud et.al. (2011) poängterar, att tunga lyft i en utsatt 

situation utgör extra fysisk påfrestning för ambulanspersonalen. Exemplet ovan utgör en 

utsatt situation eftersom mannen behövde bäras, samt att mannen behövde syrgas under 

tiden personalen bar honom, dessutom behövde de få med sig all utrustning samtidigt 

för att spara tid och komma iväg mot sjukhuset så snabbt som möjligt. I detta fall är 

ambulanspersonalens hållning av stor betydelse enligt Cooper & Ghassemieh (2006) 

som menar att en god hållning vid tunga lyft, till viss del kan skydda bålen från 

skadepåverkan.   

 

Vidare kan exemplet av Hagiwara & Wireklint Sundström (2009) kopplas till Kings 

teori. Enligt den kan en stressfylld miljö innebära oro och stress för patienten. Eftersom 
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patienten i detta fall var helt utelämnad åt ambulanspersonalen och situationen krävde 

snabb handling, bör ambulanspersonalen ha den såväl praktiska, som fysiska kompetens 

som behövs för att skapa en trygg situation. Bland annat för att undvika extra 

förflyttningar, som enligt Kings teori skulle kunna upplevas stressande för patienten 

(Sileoff & Messmer 2014). Författarna gör tolkningen att om ambulanspersonalen i en 

sådan situation, fysiskt, inte orkar bära patienten från punkt A till punkt B, kan ett flertal 

förflyttningar behövas.  

 

Enligt Aasa & Wiitawara (2009) bestod endast en femtedel av ambulanspersonalen av 

kvinnor i början av 2000 -talet, vilket sedan dess successivt har ökat. Dock tycks 

männen ännu vara överrepresenterade, framförallt sett till könskvoten vad gäller 

deltagarantalen i de inkluderade studierna. Trots det gällde en tredjedel av de 

rapporterade bålskadorna i studien av Reichard och Jackson (2010), kvinnor. Aasa & 

Wiitawara menar att det efter ökningen av kvinnor i yrket har vuxit fram en diskussion 

vad gäller könets betydelse för att utföra tunga lyft. Tyvärr har ingen vetenskaplig studie 

gjorts i ämnet ännu. Dock menar Sterud et.al. (2011) att just kvinnligt kön kan ses som 

en riskfaktor vad gäller uppkomsten av muskeloskeletal smärta. Vilken bör kunna 

relateras till fysiologisk styrka. I en studie av Thornton et.al. (2014) där 

ambulanspersonal genomgått ett antal fysiologiska tester uppvisar männen högre poäng 

i såväl kondition som styrketester. Dock uppvisade kvinnorna högre poäng gällande 

rörlighet, vilket således borde vara dem till fördel vad gäller att arbeta i trånga 

utrymmen. Även i en studie av Barnekow-Bergkvist, Aasa, Ängquist och Johansson 

(2004) har ambulanspersonalen testats. I detta fall berör testerna om det går att förutspå 

uppkomsten av utmattning hos ambulanspersonalen. Studien visade att såväl maximal 

syreupptagningstest som isometrisk rygguthållighetstest förutspådde utmattning hos 

båda könen, men männen visade sig ha en något högre syreupptagningsförmåga än 

kvinnorna. Dessutom visade sig kvinnornas längd vara av betydelse, att vara lång var 

till fördel vad gällde den fysiska förmågan.  

 

Trots att männen tycktes vara överrepresenterade menar Gilan & Byran (2007) att 

arbetsmiljön i ambulansen delvis är anpassad till små personer, såsom t.ex. den lilla 

sitsen intill båren. Tvärtemot detta är bärhandtagen på båren är främst anpassad för att 

passa storvuxna personer. Det är dessutom viktigt att ta hänsyn till längdskillnader 

mellan ambulanspersonalen. Arbetsställningar som orsakar hög belastning för kortare 



 

22 
 

personer bör åtgärdas, t.ex. vid i och urlastning av bår, eller vid bårbärning i trappor där 

den kortare personen bör bära huvudändan vilket jämnar ut belastningen mellan den 

korta och den långa personen (Aasa & Wiitavaara 2009). Även hög ålder kan enligt 

Sterud et.al. (2011) innebära en riskfaktor vad gäller uppkomsten av muskelsmärta och 

som Aasa & Wiitawaara (2009) belyser anses människan vara vid sin fysiska topp vid 

20-25 års ålder. Dock poängterar de att den äldre personalen kan kompensera detta med 

längre erfarenhet inom arbetet vilket bör ha gett dem en effektivare arbetsteknik. De kan 

även kompensera fysiologiska tillkortakommanden med hjälp av styrke- och 

konditionsträning, vilket således även bör gälla för kvinnor.  

4.1.3 Stress och ohälsa i yrkesutförandet 
I resultatet framkom att såväl Aasa et.al. (2005) som Courtney, Francis och Paxton 

(2012) belyser det stresspåslag som ambulanspersonal utsätts för i sitt dagliga arbete. 

Dessutom framkommer att skiftarbete påverkar nutritionsvanorna, vilket kan leda till 

ohälsa. (Pek et.al. 2015). Skiftarbete och därmed främst nattarbete rubbar enligt 

Westergren (2012) dygnsrytmen. Framförallt vad gäller kost och nutrition eftersom 

kroppen nattetid är inställd på att spara glukos och därmed kanske inte kan utsöndra ett 

tillräckligt stort insulinpåslag som krävs vid för stort kostintag nattetid. Ett 

grundläggande behov hos människan är sömn samt vila som därmed är avgörande för en 

god återhämtning (Ask & Ekstedt 2009). Utifrån detta kan resultatet tolkas som att 

ambulanspersonalen p.g.a. sitt yrke löper en ökad risk för ohälsa till följd av 

stresspåslag, sömnrubbningar samt dåliga kost och nutritionsvanor. Sjukdomar som kan 

uppstå till följd av detta är t.ex. hypertoni, blodfettsrubbningar samt diabetes (Ringsberg 

2009). Vidare kan detta kopplas till studien av Svedin, Norrlander och Fläckman (2015) 

där det framgår att ambulanspersonalen har en hög andel med såväl 

hypertonibehandling, diabetes, ökat midjemått samt förhöjt BMI värde. Ringsberg 

(2009) beskriver även att människor med långvarigt stresspåslag får ett ökat blodtryck 

som med tiden riskerar att bli kroniskt. Kopplat till studien av Karlsson Niemelä och 

Jonsson (2010) som påvisade en tydligt förhöjd hjärtfrekvens vid larm som kvarstod 

tills hela uppdraget var slutfört, kan tolkningen göras att ambulanspersonal löper en 

ökad risk för kroniskt förhöjt blodtryck. En översiktsstudie visade dessutom att den 

främsta dödsorsaken hos ambulanspersonal är ischemisk hjärtsjukdom (Sterud, Ekeberg 

& Hem 2006) Vilket kan uppstå till följd av förhöjt BMI, högt blodtryck, diabetes, 

förhöjda blodfetter samt arbetsrelaterad stress (Strömberg 2009). 
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Vid en återblick på studien av Svedin, Norrlander och Fläckman (2015) där 

ambulanspersonalens hälsa jämförts med räddningstjänstpersonalens hälsa, visar det sig 

att ambulanspersonalen har sämre hälsostatus vad gäller såväl BMI, midjemått, 

diabetes, som antal hypertonibehandlade. Just de sjukdomar som Ringsberg (2009) 

menar kan uppstå till följd av ambulansyrket. Enligt Svedin, Norrlander och Fläckman 

(2015) uppvisar ambulanspersonalen även mindre andel fysisk aktivitet. Vilket kopplat 

till vad Rice et.al (2014), beskriver, leder till något intressant. Nämligen att 

ambulanspersonalen poängterade att de inte hinner träna på arbetstid samt att 

återhämtningstiden mellan arbetspassen gör att de heller inte hinner eller orkar träna på 

ledig tid. De menade även att de oregelbundna arbetstiderna förhindrar dem från att äta 

hälsosamt och dessutom orsakar stor trötthet. I studien av Svedin, Norrlander och 

Fläckman (2015) framgår dessutom att endast en åttondel av ambulanspersonalen tränar 

på arbetstid, jämfört med fyra femtedelar av räddningstjänstpersonalen. Skillnaden 

mellan de två yrkeskategorierna är att räddningstjänsten enlig Svedin, Norrlander och 

Fläckman (2015) har tillgång till gym på arbetsplatsen, vilket ambulanspersonalen i 

studien inte har. Kan det vara så att ambulanspersonalen skulle träna mer om de hade 

andra förutsättningar, som t.ex. att kunna träna på arbetstid, på arbetet? 

Enligt Socialstyrelsen (2013) finns riktlinjer för ambulanssjukvård m.m. (SOSFS 

2009:10) beskrivet i 6 kap 3 § som belyser att arbetsgivaren har ansvar för att 

ambulanspersonalen besitter den kompetens som krävs för att utföra ett 

ambulansuppdrag. Vilket författarna anser bör innefatta såväl fysisk som medicinsk 

kompetens.  

 

Pek et.al (2015) poängterar just att de som ej regelbundet utövar någon form av fysisk 

aktivitet, skattar sin hälsa sämre än de som tränar eller motionerar regelbundet. Vidare 

menar Courtney, Francis och Paxton (2012) att ju äldre personalen är, desto tröttare 

uppgavs de vara, samt att Pek et. al (2015) belyser att ju längre personalen varit anställd 

desto sämre skattar de sin hälsa. Har det eventuellt att göra med att antal år i yrket 

orsakat påslag av stress under längre tid, samt att en långvarig rubbad dygnsrytm 

orsakat trötthet i högre utsträckning hos de som arbetat länge inom ambulanssjukvården 

än hos de som arbetat färre år?  Dock menar Aasa & Wiitawaara (2009) att äldre 

ambulanspersonal kan komplettera en till följd av ålder, bristande fysisk förmåga, med 

lång yrkeserfarenhet, effektivare arbetsteknik samt regelbunden konditions och 

styrketräning.    
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Vad gäller långvarig stress och rubbad dygnsrytm med trötthet som följd, anser 

författarna, att det även kan påverka omvårdnaden eftersom trött och stressad 

ambulanspersonal, av patienten, skulle kunna upplevas som avskärmad, irriterad eller 

rentav otrevlig. Bremer (2012) menar att ambulanspersonalens sätt att uttrycka sig kan 

ha stor inverkan på patientens upplevelse av trygghet, dessutom kan ett bryskt sätt 

upplevas kränkande. Kopplat till Kings teori att människans självbild präglas av hur 

andra uppfattar henne (Sieloff & Messmer 2014) bör ambulanspersonalen vid mötet 

med patienten undvika att visa sitt personliga mående vilket författarna tror kan vara 

svårt om personalen är trött och upplever sin arbetssituation som stressande och 

utmattande. När ambulanspersonalen anländer till en olycksplats kan de mötas av en syn 

de inte är beredda på (Bremer 2012). Enligt Kings teori kan då ett enda ansiktsuttryck 

vara tillräckligt för att förmedla vad de tänker och känner. Kings teori beskriver att en 

stressfylld miljö kan vara oroande för patienten (Sieloff & Messmer 2012). Det är 

därmed viktigt att ambulanspersonalen behåller lugnet eftersom detta kan öka 

upplevelsen för patienten av att vara väl omhändertagen (Bremer 2012). Vidare 

beskriver teorin av King att är varje individ är unik och reagerar helt olika beroende på 

bakgrund och erfarenheter (Sieloff & Messmer 2012). Därmed anser författarna att 

ambulanspersonalen bör vara alert nog att kunna avläsa patienten och dennes upplevelse 

av situationen för att kunna ge bästa möjliga omvårdnad.  

 

4.2 Inkluderade artiklars urvalsmetod  
Vid vetenskapliga studier är forskarnas urvalsmetod av stor betydelse för vilket resultat 

som slutligen framkommer. Om information helt saknas gällande det område som ska 

undersökas är det till fördel att använda sig av en kvalitativ ansats där deltagarna får 

beskriva personliga upplevelser vilket ger ett mer omfattande resultat. Om det redan 

finns forskning inom valt område, som forskarna vill bearbeta ytterligare eller försöka 

förstå innebörden av, kan istället en kvantitativ ansats användas. I de fall då kvantitativ 

ansats används bör forskarna ha tydligt för sig vilken typ av människor som bör 

undersökas i studien för att resultatet ska vara möjligt att applicera på den generella 

populationen. För att läsaren i sin tur ska ha möjlighet att avgöra om resultatet är 

generaliserbart eller ej, är det mycket viktigt att forskarna tydligt har beskrivit 

tillvägagångssätt och urvalsmetod (Polit & Beck 2012). 
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Obundet slumpmässigt urval anses vara en trovärdig urvalsmetod eftersom den riktar 

sig mot en specificerad population som avser undersökas och vem som helst i 

populationen har möjlighet att bli utvald vilket ökar möjligheten att deltagarna är 

representativa för populationen och således gör studien mer generaliserbar (Olsson & 

Sörensen 2011, Polit & Beck 2012). Reichard och Jackson (2010) har använt sig av ett 

stratifierat sannolikhetsurval, vilket även det innebär ett slumpmässigt urval, men där 

delatagarna sedan delats in i mindre undersökningsgrupper, t.ex. utifrån kön, ålder, 

yrkeskategori m.m. Reichard och Jackson (2010) har delat in deltagarna i 

könstillhörighet vilket författarna upplever positivt då föreliggande litteraturstudies 

resultat tyder på fysiska skillnader hos kvinnlig och manlig ambulanspersonal. Denna 

typ av urval tydliggör dessa skillnader bättre än då kvinnor och män ingår i samma 

undersökningsgrupp. Då tre av de inkluderade artiklarna är just slumpmässigt urval 

anser författarna att det styrker trovärdigheten i föreliggande litteraturstudie (Aasa et.al 

2005, Betlehem et.al 2014, Okada et.al 2005). I två av artiklarna (Sterud et.al. 2008; 

2011) har inget specificerat urval gjorts eftersom författarna av studien valt att vända sig 

till hela den population de avsett undersöka. Detta styrker trovärdigheten i studien då 

dess generaliserbarhet ökar jämfört med ett mindre urval som riskerar att ej återspegla 

populationen (Polit & Beck 2012). Sett till detta har det i hälften av de inkluderade 

artiklarna, använts trovärdiga urvalsmetoder där generaliserbarheten anses hög (Polit & 

Beck 2012). Vilket författarna anser positivt då det styrker litteraturstudiens 

trovärdighet.  

 

Bekvämlighetsurval där deltagare valts utifrån hur lättillgängliga de är, t.ex. personer 

som stoppats på gatan, arbetskamrater, familjemedlemmar eller deltagare som värvats 

genom annonsering t.ex. inom en organisation, anses vara den minst trovärdiga 

urvalsmetoden då den saknar garantier att urvalsgruppen speglar den population som 

avser undersökas (Polit & Beck 2012) Utifrån detta anser författarna att det är en 

svaghet att så många som hälften av de inkluderade artiklarnas resultat baseras på ett 

bekvämlighetsurval eftersom detta minskar litteraturstudiens trovärdighet. Svedin, 

Norrlander och Fläckman (2015) har dock använt sig av ett konsekutivt 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att de ändå riktar sig till en specifik grupp (Olsson & 

Sörensen 2011). Detta ökar trovärdigheten för just deras studie då det innebär att de 

säkerställt att rätt population ingår i studien. Utifrån detta drar författarna slutsatsen att 

de 5 andra inkluderade artiklarna (Courtney, Francis & Paxton 2012; Karlsson, Niemelä 
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& Jonsson 2010; Pek et.al 2015; Prairie & Corbeil 2013; Rice et.al 2014), vilka baseras 

på ett rent bekvämlighetsurval, trots allt har en relativt hög generaliserbarhet, då även de 

riktats direkt mot den population som avsett undersökas, i detta fall ambulanspersonal. 

Vad gäller urvalsmetoden i Courtney, Francis och Paxton (2012) diskuterades först 

möjligheten att även den kunde vara en populationsstudie då det vid en första anblick 

kunde uppfattas som att författarna vänt sig till hela organisationen (RAV). Dock kunde 

det efter grundligare granskning konstateras att endast en ambulansstation ingått i 

studien vilket av författarna till föreliggande litteraturstudie uppfattades som ett 

bekvämt sätt att finna deltagare. Författarna anser även att urvalsmetoden i studien av 

Courtney, Francis och Paxton (2012) är undermåligt beskriven vilket försvårar såväl 

återupprepning av studien som generaliserbarhet.  

 
4.3 Metoddiskussion 
I föreliggande studie har författarna valt att genomföra en litteraturstudie, vilket innebär 

att tidigare forskning inom valt område granskas, varefter skillnader och samband 

sammanställs (Polit & Beck 2012). Författarna ansåg att en deskriptiv design var att 

föredra vid denna typ av studie. Med deskriptiv design menas att författarna 

dokumenterar och beskriver olika aspekter av tidigare forskning (Polit & Beck 2012). 

Denna design valdes då syftet var att sammanställa och beskriva tidigare forskning om 

hur ambulansyrket påverkar den fysiska hälsan hos ambulanspersonalen. Vilket 

överensstämmer med att deskriptiv design används vid summering av tidigare 

genomförd forskning samt att det är en design som anses högst trovärdig då 

feltolkningar anses minimala (Polit & Beck 2012). Valda databaser som använts är 

Cinahl via Ebsco som enligt Polit & Beck (2012) är en viktig databas för 

omvårdnadsforskning samt Scopus som även den anses lämplig för valt område (Polit & 

Beck 2012). 

 

Sökningar gjordes gemensamt i båda databaserna. De sökningar som gjordes var 

fritextsökningar med boolesk sökoperator ”AND” för att smalna av och begränsa 

sökningarna samt för att kunna kombinera söktermer, dessutom har nyckelord använts 

för att öka möjligheten till träffar inom valt område (Willman, Stoltz & Bahtsevani 

2011). Totalt valdes 34 artiklar ut. I de 34 valda artiklarna lästes abstract och 19 av 

artiklarna exkluderades för att de ej svarade på studiens syfte. Slutligen återstod 15 

artiklar och av dem exkluderades ytterligare tre efter att de lästs i sin helhet. En visade 

sig handla om coping och en visade sig vara skriven på Franska trots att författarna 
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använt sig av begränsningen modersmål eller engelska vid sökningarna. Vilket tyder på 

att begränsningarna ej är helt tillförlitliga, då ett engelskt abstract kan ha gjort att 

artikeln fallit inom ramarna för de begränsningar som använts. Den tredje var en artikel 

med utbildningsfokus som ej utgjorde en primärkälla. Att artikeln trots valda 

begränsningar fanns med bland träffarna, skulle kunna bero på att den publicerats i en 

tidskrift för såväl peer rewieved artiklar samt rent journalistiska artiklar.    

 

De urvalskriterier som använts valdes utifrån Polit & Becks (2012) rekommendationer; 

forskning som publicerats de senaste 10 åren, peer rewieved eller innehåll av etiska 

överväganden, publicerade på modersmål eller engelska. Dessutom valde författarna att 

artiklarna skulle finnas tillgängliga i free fulltext. Att begränsa urvalet till två språk 

samt free fulltext kan dock ha medfört att författarna gått miste om relevant forskning 

som kunde ha påverkat litteraturstudiens slutgiltiga resultat. Dessutom gjordes inga 

sökningar i databasen PubMed som enligt Polit & Beck (2012) är en av de viktigaste 

databaserna gällande omvårdnadsforskning. Valet att inte använda sig av PubMed tror 

författarna eventuellt kan ha påverkat resultatet i någon riktning men valde ändå att 

endast använda två databaser för att utfallen ej skulle bli oöverskådliga. Författarna 

anser att artiklar som är peer rewieved styrker resultatet då det enligt Polit & Beck 

(2012) innebär att de granskats av oberoende forskare innan publicering. En ytterligare 

styrka gällande studiens resultat är att författarna granskat artiklarna gemensamt vilket 

minskar risken för feltolkningar.  

 

Två av de inkluderade artiklarna har samma författare; (Sterud et.al. 2008, 2011), varav 

den ena artikeln är en uppföljningsstudie av den andra, vilket författarna anser vara en 

styrka då samma författare gjort flera studier inom samma område. Dock kan 

objektiviteten ifrågasättas då det är samma forskarkollegor i båda studierna. Samma 

författare återkommer dessutom i andra delar av litteraturstudien vilket tyder på att 

denne har en central roll i det valda området inom omvårdnadsforskningen och således 

kan ses som en expert på området. I litteraturstudiens resultat har totalt 12 artiklar 

inkluderats vilket författarna anser vara ett lämpligt urval för att dels hinna granska så 

grundligt som möjligt samt ett tillräckligt antal för att styrka den beskrivande 

litteraturstudiens trovärdighet.  
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4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt 
forskning 
Denna litteraturstudie är av betydelse för att öka förståelsen om den fysiska påfrestning 

som ambulanspersonal dagligen utsätts för i sitt arbete, samt hur personalens fysiska 

hälsa påverkas av skiftarbete. Förhoppningen är att uppmuntra arbetsgivare till 

reflektion huruvida ambulanspersonalens fysiska hälsa bör vara av högre prioritet, för 

att därigenom förebygga arbetsskada och sjukdom hos ambulanspersonalen. Genom att 

belysa detta område kan ambulanspersonalens möjligheter att utföra god omvårdnad 

förbättras eftersom detta underlättas av om personalen är friska och starka. 

Vidare forskning behövs på området, framförallt gällande; hur faktorer som hög fysisk 

belastning, skiftarbete, stress, oregelbundna kostvanor samt brist på fysisk aktivitet, 

tillsammans påverkar ambulanspersonalens fysiska hälsa samt deras möjligheter till att 

utföra god omvårdnad. 

4.5 Slutsats 
Såväl muskelsmärta, störd dygnsrytm, sömnbrist, samt ökat stresspåslag hos 

ambulanspersonal kan relateras till yrkesutförandet. Även övervikt, diabetes samt 

hypertoni kan kopplas till de oregelbundna kost-och motionsvanorna som tycks uppstå 

till följd av de skiftande arbetstiderna. Sammanfattningsvis skulle ambulanspersonal 

vara gynnad av bättre träningsmöjligheter på arbetet och i möjlig mån på arbetstid. De 

behöver dessutom längre återhämtningstid mellan arbetspassen och bättre möjligheter 

till regelbundna måltider. Detta blir särskilt tydligt då resultatet visar att de med fler år i 

yrket skattar sin hälsa sämre.  
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