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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Ambulanspersonal är en yrkesgrupp som i sitt yrkesutövanden riskerar att utsättas för traumatiska 

händelser som kan vara mycket påfrestande och stressfulla. Trots erfarenhet och träning blir vissa trauman 

stundtals övermäktiga och kan ge reaktioner som posttraumatiskt stressyndrom. Risken att utveckla PTSD 

ökar med antalet upplevda trauman och prevalensen i yrkesgruppen är hög. 

Syfte 

Syftet var att beskriva vilka traumatiska händelser ambulanspersonalen upplevde som mest stressfulla. 

Syftet var även att beskriva ambulanspersonalens upplevelser och hantering av posttraumatiskt 

stressyndrom i relation till traumatiska händelser i sitt yrkesutövande. Syftet var dessutom att granska 

artiklarnas kvalitet utifrån den metodologiska aspekten undersökningsgrupp. 

Metod 

Beskrivande litteraturstudie innefattande elva vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ 

ansats sökta i medicinsk och omvårdnadsorienterade databas. 

Huvudresultat 

Traumatiska händelser som upplevdes mest stressfulla innefattade händelser som involverade akut sjuka 

och allvarligt skadade barn, vilka väckte en emotionell respons och där ambulanspersonalen identifierade 

sig med nödställda. Upplevelser av PTSD kännetecknades av överspändhet, sämre prestation, mental 

avstängning och återupplevande av minnesbilder. Hantering av PTSD utmärktes av copingstrategier som 

känslomässig distans, fokusering, stöd, återhämtning, kontroll och förberedelse. 

Slutsats 

Ambulanspersonal upplever i sitt yrkesutövande traumatiska händelser som kan vara mycket stressfulla 

och som kan leda till posttraumatiskt stressyndrom. Upplevelserna kan ge psykiska och fysiska symtom 

som påverkar hälsa och funktionsförmåga. Ambulanspersonalen behöver utbildning i copingstrategier för 

att hantera kritiska incidenter på ett gynnsamt sätt, speciellt händelser som involverar barn. Strategier 

behövs för att stärka känslan av kontroll och förmågan till fokusering, där förberedelse, socialt stöd och 

återhämtningstid är betydelsefullt. 

Nyckelord 

Ambulans, Ambulanssjuksköterska, Ambulanssjukvårdare, Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD 

 



 

 

ABSTRACT 

Introduction 

Paramedics/ambulance personnel are in their profession at risk for traumatic events that can be very 

strenuous and stressful. Despite experience and training, certain traumas are sometimes overwhelming and 

can cause reactions such as post-traumatic stress disorder. The risk of developing PTSD increases with the 

number of experienced traumas and the prevalence of PTSD is high within the profession. 

Aim 

The aim of this study was to describe the traumatic events paramedics experienced as most stressful. The 

aim was also to describe ambulance personnel's experiences and management of post-traumatic stress 

disorder in relation to traumatic events in their profession. The aim was even to describe the 

methodological aspect sample group. 

Method 

Descriptive literature study including eleven scientific articles with both qualitative and quantitative 

approach applied in medical and nursing-oriented database. 

Main Results 

Traumatic events that were experienced most stressful included events involving acutely ill and seriously 

injured children, who evokes emotional response and where paramedics identified with the person in need. 

Experiences of PTSD was characterized by arousal, decreased performance, mental avoidance and re-

experiencing of memories. Management of PTSD was characterized by coping strategies such as 

emotional distance, focus, support, recovery, control and preparation. 

Conclusion 

Paramedics are in their profession experiencing traumatic events that can be very stressful and lead to 

post-traumatic stress disorder. The experiences can provide mental and physical symptoms that affect the 

health and functional capacity. Paramedics need training in coping strategies for dealing with critical 

incidents in a favorable way, especially events involving children. Strategies are needed to strengthen the 

sense of control and ability to focus, where the preparation, social support and recovery time is significant. 

Keywords 
Ambulance, Emergency Medical Technicians, Paramedics, Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD  
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1. INTRODUKTION 
 

Ambulanssjukvården tillhör en yrkesverksamhet där personalen i sitt yrkesutövande dagligen 

riskerar att utsättas för traumatiska händelser som kan vara mycket påfrestande och stressfulla. 

Ambulanssjukvården ingår i den första länken i vårdkedjan där ett blåljuslarm alltid kan innebära 

konfrontation med död eller allvarlig kroppskada. Trots erfarenhet och träning blir vissa trauman 

stundtals övermäktiga och kan ge reaktioner som posttraumatiskt stressyndrom (Skogstad, 

Skorstad, Lie, Conradi, Heir & Weisaeth 2013). Denna studie fokuserar på ambulanspersonalens 

upplevelser och hantering av posttraumatiskt stressyndrom i relation till traumatiska händelser i 

sitt yrkesutövande. Studien behandlar också vilka händelser som upplevs som mest traumatiska 

och stressfulla. 

1.1 Bakgrund 
1.1.1 Posttraumatiskt stressyndrom  

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, som på engelska benämns post-traumatic stress disorder, 

kan drabba personer som utsatts för extremt traumatiska händelser som uppfattas som 

livshotande, inneburit död, livsfara, allvarlig kroppskada eller hot om detta (American Psychiatric 

Association [APA] 2015; Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] 2005). Innefattas 

gör även händelser som inneburit allvarlig kränkning av personlig integritet. Personer som 

upplevt, bevittnat eller konfronterats med dessa händelser riskerar att drabbas (APA 2015). 

PTSD är ett ångestsyndrom där en person reagerar med flera olika symtom på stress som 

allvarligt påverkar hälsa och välbefinnande. Detta efter ett trauma eller en händelse som normalt 

sätt ligger utanför ordinära mänskliga erfarenheter och som naturligt skulle vara stressande för 

det flesta (APA 2015; SBU 2005). Diagnoskriterierna för PTSD fastställdes av American 

Psychiatric Associations, APA i diagnosmanualen, Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders 1980 (Internetmedicin 2009). Diagnosen innefattas även i WHOs klassificering 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10. 

Diagnoskriterierna innebär exponering för en belastande händelse av exceptionellt hotande eller 

katastrofal natur, som mest troligt skulle orsaka allvarlig stress hos de flesta människor. Den 
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kritiska incidenten överväldigar individens vanliga metod för hantering. Händelsen kan vara kort- 

eller långvarig. Ju längre och svårare ett trauma är, desto större är risken. Händelser som föranlett 

PTSD har utlöst en traumatisk krisreaktion som inte går över på ett naturligt sätt (Socialstyrelsen 

2010). Symtomen vid PTSD ska orsaka kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i 

arbetet, socialt eller i andra avseenden (APA 2015). 

Historiskt uppmärksammades stresstillståndet bland soldater under första och andra världskriget 

samt efter Vietnamkriget. Synbara tecken visualiserades av soldaternas tomma, avstängda, 

stirrande och dissocierade blick efter att de varit med om chockerande stridstrauman 

(Internetmedicin 2009). Tillståndet beskrevs som ”soldier's syndrome” med ångest och 

hyperupphetsning (Javidi & Yadollahie 2012). Det var efter det som intresset för forskning och 

behandling av PTSD ökade (Berger, Coutinho, Figueira, Marques-Portella, Luz, Neylan, Marmar 

& Mendlowicz 2012). Begreppet syndrom betyder symtomkomplex med en grupp ihop hörande 

symtom som uppträder tillsammans hos samma individ och post betyder efter 

(Nationalencyklopedin 2015). 

1.1.2 Riskhändelser 

Händelser som kan generera PTSD innefattar oväntade upplevelser av svåra olyckor, katastrofer, 

misshandel, överfall och andra hotfulla situationer. Det kan röra sig om bevittnande av angrepp 

eller allvarlig skada eller inbegripa svåra upplevelser i samband med sjukhusvård, smärta, rädsla 

eller besked om livshotande sjukdom (Javidi & Yadollahie 2012). Vanligaste traumaexponering 

utgörs av olyckor, oväntad död samt bevittnande av sjukdom eller skada (Fjeldheim, Nöthling, 

Pretorius, Basson, Ganasen, Heneke, Cloete & Seedat 2014). 

I dagsläget pågår forskning för att utreda om symtomen även kan genereras av mer icke-

traumatiska händelser som livskriser i form av skilsmässa, arbetslöshet, dödsfall eller långvarig 

stress (Mol, Arntz, Metsemakers, Dinant, Vilters-van Montfort & Knottnerus 2005). Det studeras 

om långvarigt smärtsamma barndomstrauman såsom försummelse eller misshandel av föräldrar 

påverkar (Koenen, Moffitt, Poulton, Martin & Caspi 2007). Även om anknytningsmönster, 

relationen mellan barn och förälder, har betydelse för utvecklingen av PTSD (Halpern, Maunder, 

Schwartz & Gurevich 2012a). Generellt är prevalensen för PTSD högre när människor orsakat 

varandra ont som vid krig och våldtäkt, än vid naturkatastrofer (Javidi & Yadollahie 2012). 



 

 
 
 

3 

1.1.3 Riskfaktorer 

Både biologiska, psykologiska och sociala faktorer ökar risken för att utveckla PTSD efter ett 

trauma (Sjöström & Skärsäter 2014). Typ av traumatisk händelse samt frekvens av 

traumaexponering påverkar stressupplevelsen, liksom traumats intensitet och duration (Fjeldheim 

et al 2014; Berger et al 2012). Starkt samband med arbetsrelaterad PTSD har tidigare psykiatriska 

problem, kvinnligt kön samt antalet tidigare traumatiska erfarenheter. Personlighetsdrag som 

neuroticism och demografiska variabler kan påverka, då skilda länder är varierat exponerade 

(Javidi & Yadollahie 2012). Skyddsfaktorer för att inte utveckla PTSD är en god förmågan att 

klara motgångar genom konstruktiva copingstrategier (Fjeldheim et al 2014). 

1.1.4 Riskgrupper 

Riskgrupper för att utveckla PTSD är yrkesgrupper som dagligen har hög exponering för 

traumatiska händelser. Studier av räddningspersonal rapporteras utifrån en global uppskattning ha 

en utbredd prevalens av PTSD med 6-32% (Javidi & Yadollahie 2012). I en studie om PTSD hos 

räddningspersonal i 14 olika länder från alla världsdelar, beräknades den globala prevalensen av 

PTSD i yrkesgruppen som helhet till 10 %. En siffra som är mycket högre än hos den allmänna 

befolkningen. Till följd av hög exponering för kritiska incidenter och att risken att utveckla PTSD 

ökar med antalet upplevelser är räddningspersonal en högriskgrupp för PTSD (Berger et al 2012). 

Utöver ambulanspersonal riskerar poliser, brandmän och övrig sjukvårdspersonal bli föremål för 

traumatiska händelser med PTSD som följd (Skogstad et al 2013). Exponering för kritiska 

incidenter gäller även utryckningspersonal inom försvarsmakt och sjöräddning (Ward, Lombard 

& Gwebushe 2006). Uppskattningsvis kommer 50-60 % av den allmänna befolkningen någon 

gång i livet att drabbas av en dramatisk händelse som orsakar traumatisk stress och man räknar 

med att 4% av dessa utvecklar PTSD (Javidi & Yadollahie 2012). 

1.1.5 Ambulanspersonal 

Ambulanssjukvårdens uppgift är att ge prehospital sjukhusvård och akut medicinsk hjälp till 

skadade och sjuka människor. De hanterar svåra sjukdomsfall, trafikolyckor och misshandel 

tillsammans med sexuella övergrepp, våldsbrott, suicid och mord (Berger et al 2012). De måste 

göra snabba bedömningar och utöva professionellt medicinsk kunnande i försök att rädda liv. 

Personalen är ofta de första på plats och är ofta omedvetna om detaljer i situationen, då de varken 
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haft tillräckligt med tid eller information att förbereda sig. Arbetets art genererar en potentiellt 

ökad risk att utveckla stressrelaterade symtom som PTSD (Fjeldheim et al 2014). 

Ambulanspersonal visar högre prevalens som yrkesgrupp globalt än både brandmän och poliser 

(Berger et al 2012). Bland ambulanspersonal beräknas 95% vara exponerad för trauma och i snitt 

25% någon gång inneha kriterier för PTSD (Fieldheim et al 2014). I Sverige ska varje 

ambulansfordon vara bemannad med minst en legitimerad ambulanssjuksköterska och inom 

organisationen finns även många ambulanssjukvårdare (Suserud, Ahl, Hjälte, Johansson, 

Wireklint-Sundström & Jonsson 2005). I studien benämns ambulanssjuksköterska och 

ambulanssjukvårdare gemensamt ambulanspersonal. Engelska begrepp för ambulanspersonal 

som identifierats är; ”ambulance nurse/personnel/worker, emergency medical 

technicians/responders, emergency ambulance personnel, ambulance service worker och 

paramedics”. I studien och resultatartiklarna behandlas symtom på PTSD, inte enbart 

diagnostiserad PTSD. 

1.2 Omvårdnadsteoretisk utgångspunkt – coping 
Som omvårdnadsteoretisk utgångspunkt läggs fokus på copingstrategier vilka är användbara 

inom stresshantering och för att hantera de krav och påfrestningar en individ utsätts för. 

Strategierna syftar till att med kognitiva och beteendemässiga insatser hantera inre och yttre 

påfrestningar som överstiger individens normala toleransnivå. Coping har två övergripande 

inriktningar, problemfokuserad coping och emotionsfokuserad coping. Problemfokuserad coping 

handlar om att hantera de problem som orsakar lidande genom att försöka lösa situationen eller 

problemet som orsakar stress. Emotionsfokuserad coping används när det inte finns någon 

uppenbar lösning på problemet. Det handlar om att förändra upplevelsen av problemet genom att 

försöka påverka eller kontrollera de känslor som uppstår. Det kan innebära att individen förnekar 

situationen eller väljer att fokusera på annat som är positivt (Lazarus & Folkman 1984). Att välja 

att se en stressfull situation ur ett annat perspektiv kan påverka och bidra till bättre 

stresshantering (Folkman 1997). Fördelaktiga copingstrategier kan öka förmågan att hantera 

stressfyllda och känslomässigt krävande situationer. Det är viktigt för ambulanspersonal att 

utveckla denna förmåga för att på bästa sätt hantera traumatiska händelser i sitt yrkesutövande 

(Donnelly & Siebert 2009; Sterud, Ekeberg & Hem 2006).  
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1.3 Problemformulering 
Personal inom ambulanssjukvård är en yrkesgrupp som dagligen i relation till sitt yrkesutövande 

kommer i kontakt med traumatiska händelser som kan vara både stressfulla och psykiskt 

påfrestande och som löper särskild risk att drabbas av PTSD. Upplevelserna kan orsaka allvarligt 

lidande och påverka hälsa och välbefinnande och det är därför viktigt att det uppmärksammas. 

Aktuell forskning belyser många gemensamma faktorer för olika yrkeskategorier av 

räddningspersonal och bekräftar att exponering för traumatiska incidenter kan resultera i 

utveckling av stressrelaterade symtom som PTSD. Trots att personalen är tränad att hantera 

traumatiska händelser kan vissa incidenter etsa sig kvar och lämna bestående minnen. 

Ambulanspersonalen har visat sig vare den mest utsatta gruppen bland räddningspersonal. Denna 

studie kan ge en djupare förståelse för hur ambulanspersonalen upplever och hanterar 

yrkesrelaterad stress i samband med traumatiska händelser. Studien kan också ge en hjälp att 

förstå och identifiera potentiella risk- och skyddsfaktorer för PTSD. Förhoppningsvis kan ökad 

kunskap hjälpa arbetsgivare att implementera interventionsinsatser för ambulanspersonalen på 

arbetsplatsen.  

1.4 Syfte 
Syftet med studien var att beskriva vilka traumatiska händelser ambulanspersonalen upplevde 

som mest stressfulla. Syftet var även att beskriva ambulanspersonalens upplevelser och hantering 

av posttraumatisk stressyndrom i relation till traumatiska händelser i sitt yrkesutövande. Syftet 

var dessutom att granska artiklarnas kvalitet utifrån den metodologiska aspekten 

undersökningsgrupp. 

1.5 Frågeställningar 
Vilka traumatiska händelser upplevde ambulanspersonalen som mest stressfulla? Hur upplevde 

ambulanspersonalen PTSD i relation till traumatiska händelser i sitt yrkesutövande? Hur 

hanterade ambulanspersonalen PTSD? Vilken kvalitet hade valda artiklar utifrån den 

metodologiskt aspekten undersökningsgrupp?  
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2. METOD 

2.1 Design  
Studien är en beskrivande litteraturstudie med genomgång och analys av tidigare publicerade 

vetenskapliga artiklar inom aktuellt problemområde (Polit & Beck 2012). 

2.2 Sökstrategi 
Databaser inom medicin och omvårdnadsforskning har använts för att hitta relevanta artiklar som 

svarar på studiens syfte och frågeställningar. De databaser som använts är PubMed och Cinahl. 

Som sökord har följande begrepp använts och kombinerats; Post Traumatic Stress Disorder, 

PTSD, Ambulance, Nurses, Emergency Medical Technicians, Paramedics, Emergency Medical 

Service, Prehospital care. Sökningarna i PubMed har utgått från den vedertagna MeSH-termen 

Stress Disorders-Post Traumatic, vilken är slutkategori i Thesaurus-trädet. I Cinahl har 

sökningarna utgått från termen Post-Traumatic Stress Disorders i Cinahl-headings. Söktermen 

har kombineras med övriga sökord med den booleanska söktermen AND. MeSH-termer har 

använts även för övriga sökord, men där sådan term ej funnits har fritextsökning gjorts. Se Tabell 

1. Sökstrategi och urvalsprocess. Sökning i databaserna genomfördes först brett för att medvetet 

smalna av, vilket enligt Polit & Beck (2012) är en bra strategi för att inte gå miste om relevanta 

sökträffar. Sökningarna genomfördes efter noggrann efterforskning av korrekt engelsk 

benämning av sökorden och med samma söktermer för att utföra sökningen strukturerat. 

Relevanta artiklar som hittades i Cinahl var dubbletter till de i PubMed, varvid de valdes bort och 

inte heller redovisas. När antal träffar översteg 150 artiklar valdes dessa att inte läsas. Detta för 

att fokusera sökningen på fler antal sökord och ett resultat som genererade ett färre antal, men 

förhoppningsvis mer precisa artiklar. I båda databaserna genererades termen Disorders i pluralis 

till skillnad från det diagnostiska ordet Disorder i singularis. Termen ligger i Thesaurus-trädet 

under termen Mental Disorders och Trauma and Stressor Related Disorders, inte under Anxiety 

Disorders som i den diagnostiska manualen, DSM 5. Termen Ambulance syftar som MeSH-term 

endast på fordonet. En kompletterande sökning har gjorts manuellt i valda källors referenslistor. 

Limits i databassökningarna har gjorts med begränsning av artiklar som är skrivna på engelska 
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eller svenska. Avgränsning i publikations år har gjorts med ett åldersspann på högst 15 år. 

Sökningarna har gjorts 2016-01-20. 

2.3 Urvalskriterier 
Inklusionskriterier för sökta artiklar har varit studier som är relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar. Endast empiriska vetenskapliga artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

har inkluderats. Artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats har inkluderats. Enbart 

artiklarna som handlade om ambulanspersonal, vilka kan innefatta både ambulanssjuksköterska 

och ambulanssjukvårdare, tillsammans med PTSD inkluderades. Exklusionskriterier för sökta 

artiklar var studier som inte svarar på studiens syfte och frågeställningar, exempelvis artiklar som 

handlade om generella sjuksköterskor eller sjuksköterskor inom andra specialiteter än 

ambulanssjukvård. Exkluderades gjordes även artiklar som enbart handlade om 

prevalens/förekomst av PTSD hos ambulanspersonal. 

2.4 Urvalsprocess 
Sökningarna genererade ett antal träffar på 258 artiklar. Artiklarnas titlar lästes för att bedöma 

relevans utifrån litteraturstudiens syfte och frågeställningar samtidigt som dubbletter uteslöts. Av 

det totala antalet valdes 78 artiklar ut och sammanställdes i ett dokument byggt på engelskt 

abstract kombinerat med svensk översättning av både titel och sammanfattning, vilket lästes av 

båda författarna. I dokumentet markerades 22 artiklar som relevanta till resultat och studiesyfte. 

De artiklar som föll bort handlade om andra typer av sjuksköterskor eller räddningspersonal, 

annan typ av stress, unika förhållanden och katastrofsituationer eller icke åtkomst i full text. 

Under genomläsning av artiklarnas referenslistor hittades ytterligare 13 relevanta artiklar som 

inte kommit fram i sökningarna, beroende på begränsning i årtal och sökord. Det totala antalet 

möjliga artiklar bedömdes således 35 st. Möjliga artiklarna lästes i sin helhet och genomgick ett 

nytt urval där relevanta artiklar sammanställdes av båda författarna i varsina referensdokument 

med författare och titel, som sedan jämfördes för att se om författarna valt ut samma artiklar. 

Urvalet visade sig stämma väl överens och de enstaka artiklar som föll utanför beaktades snabbt 

igen.  
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Valda artiklar mynnade ut i 15 artiklar. Vid en slutgiltig bedömning föll 4 st. bort, då 2 st. av 

dessa handlade om förekomst av PTSD och 2 artiklar om urvalsgrupper med blandade 

yrkeskategorier och svårighet att urskilja ambulanspersonal. Valda artiklar utifrån databassökning 

och urvalsprocess ledde således fram till ett utfall på 11 st. artiklar relevanta till syfte och 

frågeställningar, vilka hänvisas till i Tabell 1. Sökstrategi och urvalsprocess. 

 

Tabell 1. Sökstrategi och urvalsprocess 

Databas Söktermer Antal  
träffar 

Möjliga 
artiklar 

Valda 
artiklar 

Medline via 
PubMed 

Stress Disorders, Post-Traumatic (MeSH) 
 
Stress Disorders, Post-Traumatic (MeSH)  
AND Nurses (MeSH) 
 
Stress Disorders, Post-Traumatic (MeSH)  
AND Ambulance 
 
Stress Disorders, Post-Traumatic (MeSH) AND 
Ambulance AND Nurses (MeSH) 
 
Stress Disorders, Post-Traumatic (MeSH)  
AND Emergency Medical Service (MeSH) 
 
Stress Disorders, Post-Traumatic (MeSH)  
AND Emergency Medical Technicians (MeSH) 
 
Stress Disorders, Post-Traumatic (MeSH)  
AND Paramedics 
 
Stress Disorders, Post-Traumatic (MeSH)  
AND Prehospital care 

(16924) 
 

81 
 
 

34 
 
 

1 
 
 

(267) 
 
 

52 
 
 

84 
 
 

6 

– 
 

0 
 
 

10 
 
 

1 
 
 

– 
 
 

7 
 
 

4 
 
 

0 

– 
 

0 
 
 

6 
 
 

0 
 
 

– 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

0 

Manuell 
sökning i valda 
källors 
referenslistor 

Relevans för syfte och frågeställningar  13 2 

  258  Totalt 35  Totalt 11 
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2.5 Dataanalys 
I artiklarna lästes först abstract, introduktion, metod och resultat. Relevanta stycken markerades 

med överstrykningspennor och temaord skrevs i marginalen eller på post-it-lappar som fästes i 

artikeln. Artiklarna lästes sedan i sin helhet av båda författarna ett flertal gånger för att skapa 

gedigen överblick och kunskap beträffande materialet. Metod- och resultatdel i artiklarna 

studerades mer ingående. Därefter sammanställdes artiklarna i två tabeller, vilket Polit & Beck 

(2012) anser vara värdefullt. Den första med en metodologisk översikt av författare, 

publikationsår, studieland, titel, design/ansats, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och 

dataanalysmetod. Den andra innehållande en resultatöversikt med författare, syfte och resultat. Se 

Bilaga 1. Artiklar med metodologisk översikt samt Bilaga 2. Artiklar med syfte- och 

resultatöversikt. Tabellerna gjordes för att få en övergripande helhetsbild över ämnesområdet och 

för att utröna gemensamma teman i resultatet. Under analysskedet sammanställdes artiklarnas 

resultat mer utförligt i resultatöversiktstabellen och sammanfattningarna studerades ingående. 

Utöver tabeller gjordes en stor mind-map förhand med penna och papper, där identifierade tema- 

eller fokusområden relevanta för studiens syfte och frågeställningar sammanfattades i korta 

rubriker. Artiklarnas resultat bearbetades ytterligare innehållsmässigt och likhet och skillnader i 

resultaten studerades. Avstämning mellan författarna gjordes kontinuerligt för att kontrollera 

samstämmighet i uppfattning. Identifierade teman sammanställdes under huvudrubrikerna; 

Traumatiska händelser som upplevs mest stressfulla, Upplevelser av PTSD och Hantering av 

PTSD. Underrubriker lades till för att göra resultatet extra tydligt. Under processens gång fanns 

utvalda artiklar till hands för kontroll av innehåll. Valda artiklarnas kvalitet granskades utifrån 

den metodologiska aspekten undersökningsgrupp. Även detta beskrivs i löpande text och i Bilaga 

1. Artiklar med metodologisk översikt enligt ovan. 

2.6 Forskningsetiska överväganden 
Då föreliggande studie är en litteraturstudie gjordes ingen etisk prövning. Författarna har inte 

interagera med vare sig patienter eller vårdpersonal, varvid inga integritetsintrång har förelegat. 

Noggrannhet har vidtagits för att inte ange artiklarnas resultat felaktigt. En objektiv hållning har 

eftersträvats, vilket enligt Polit & Beck (2012) är viktigt för att söka minimera personliga 

värderingar eller exkludering av artiklar som inte väcker författarnas intresse. 
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3. RESULTAT 
 

I resultatet presenteras ambulanspersonalens upplevelser och hantering av posttraumatiskt 

stressyndrom, PTSD i relation till traumatiska händelser i sitt yrkesutövande. Redovisningen 

inleds med en presentation av vilka traumatiska händelser som upplevdes mest stressfulla. 

Resultatet presenteras under de tre huvudrubrikerna; Traumatiska händelser som upplevdes mest 

stressfulla, Upplevelser av PTSD och Hantering av PTSD. Därefter följer en granskning av 

artiklarnas metodologiska aspekt gällande undersökningsgrupp. 

3.1 Traumatiska händelser som upplevs mest stressfulla 
Resultatet visade att de yrkesrelaterade traumatiska händelser som upplevdes mest stressfulla, 

ofta inte är de dramatiska olyckorna med massoffer eller de som får massmedial uppmärksamhet. 

Det var istället de mindre händelserna, sådana som triggade en emotionell respons som gav de 

mest bestående intrycken. Händelser där ambulanspersonalen utvecklade en känslomässig 

kontakt med patienten eller dennes familj ökade sårbarheten och den traumatiska stressen 

(Regehr, Goldberg & Hughes 2002). Situationer som bidrog till ökad känslomässig sårbarhet var 

när ambulanspersonalen såg likheter mellan patienten och sig själv eller sina anhöriga (Alexander 

& Klein 2001; De Soir, Knarren, Zech, Mylle, Kleber & Van der Hart 2012). Identifikation med 

offret förstärkte upplevelsen av händelsen och tendensen var starkast när barn var inblandade. Då 

bröts det naturliga försvaret och orsakade svårighet att distansera sig och ha en professionell 

hållning (Jonsson & Segesten 2003). De händelser som upplevdes mest kritiska var just de som 

involverade dödsfall eller allvarliga skador av barn (Alexander & Klein 2001; Clohessy & Ehlers 

1999; Jonsson & Segesten 2003; Regehr, Goldberg & Hughes 2002). Stressande var även andra 

missförhållanden angående barn, inklusive barnmisshandel och försummelse. Påfrestande var 

också ömmande räddningsoperationer med exempelvis en hel familj som var inblandad, att 

återuppliva ett barn eller hitta en övergiven död bebis (Clohessy & Ehlers 1999). 

Till de vanligaste händelserna som upplevdes mest stressfulla var också trafikolyckor, särskilt 

allvarliga skador och medicinska akutfall (Alexander & Klein 2001; Clohessy & Ehlers 1999; 

Jonsson & Segesten 2003; Regehr, Goldberg & Hughes 2002). Mest stressande var även att vårda 

en patient som dog eller en person som var känd för ambulanspersonalen samt att bemöta oroliga 
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anhöriga i deras sorg och bedrövelse (Clohessy & Ehlers 1999; Regehr, Goldberg & Hughes 

2002). Andra svåra händelser var när patienter blivit svårt brännskadade och skrek av smärta (De 

Soir et al 2012). Svårast att konfrontera var även våldsamma dödsfall som självmord hos en 

desperat individ samt att upptäcka en äldre människa som dött helt ensam (Regehr, Goldberg & 

Hughes 2002). Brist på snabb backup från kollegor eller att personalen fick falsk information om 

platsen för olyckan, alternativt dålig information om offrens skick var också stressande 

(Alexander & Klein 2001). 

3.2 Upplevelser av PTSD 
Resultaten visade att psykisk hälsa och PTSD hängde ihop med upplevda trauma exponeringar 

(Bennett, Williams, Page, Hood, Wollard & Wetter 2005; Regehr, Goldberg & Hughes 2002). 

Depression, utmattning, kroniskt upplevd stress, alkoholkonsumtion, lågt socialt stöd och social 

isolering ökade upplevelsen av PTSD symtom, liksom dessa faktorer i andra riktningen beskrevs 

som en konsekvens av upplevda kritiska incidenter (Regehr, Goldberg & Hughes 2002). 

Ambulanspersonal som verkat länge i tjänst upplevde sig mest utsatta för PTSD symtom där både 

personliga faktorer och organisatorisk stress intensifierades och ökade svårighetsgraden av PTSD 

(Bennet et al 2005). 

3.2.1 Överspändhet och nedsatt funktionsförmåga 

Vid traumatiska händelser beskrev ambulanspersonalen betydande PTSD symtom som 

överspändhet och upprördhet med ett ansträngt sensitivt känsloläge. De beskrev överdriven 

vaksamhet på allt som sker i tillvaron, tillsammans med sömnstörningar och svårighet att slappna 

av (Clohessy & Ehlers 1999; Halpern, Maunder, Schwartz & Gurevich 2012b; Jonsson & 

Segesten 2004a; Regehr, Goldberg & Hughes 2002). De beskrev koncentrationsproblem, 

gråtmildhet och andnöd (Regehr, Goldberg & Hughes 2002). Associerade till svåra händelser 

uppgavs också symtom som emotionell utmattning (Alexander & Klein 2001). De känslomässigt 

starka reaktionerna på kritiska incidenter upplevdes även ha en negativ inverkan på 

ambulanspersonalens funktionsförmåga som den egna prestationen under arbetet (Alexander & 

Klein 2001; Halpern et al 2012b). 
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3.2.2 Undvikande och mental avstängning 

Vid kritiska incidenter beskrev ambulanspersonalen PTSD symtom som undvikande beteende, 

genom att sky tankar, känslor eller aktiviteter som påminde om händelsen och med en önskan av 

att isolera sig från andra (Clohessy & Ehlers 1999; Halpern et al 2012b; Jonsson & Segesten 

2004a; Regehr, Goldberg & Hughes 2002). I andra studier beskrev ambulanspersonalen symtom 

som nedsatt själslig vitalitet, emotionell avstängning och likgiltighet. Det mentala undvikandet 

beskrevs som psykisk bedövning, hämning och medvetet förnekande (Jonsson & Segesten 2004a; 

Regehr, Goldberg & Hughes 2002). De beskrev det mentala tillbakadragandet som en känsla av 

stelhet, förlamning eller avdomning för att undertrycka hemska minnesbilder. Den mentala 

urkopplingen var starkt relaterat till upplevelsen av svårighetsgrad av PTSD (Clohessy & Ehlers 

1999). 

3.2.3 Återupplevande och påträngande minnesbilder 

Ambulanspersonalen beskrev PTSD symtom som obehagliga känslor av återupplevande, 

påträngande minnesbilder och flashbacks (Clohessy & Ehlers 1999; Jonsson & Segesten 2004a; 

Regehr, Goldberg & Hughes 2002). Bilder av traumatiska incidenter kunde återkomma och 

utspela sig på nytt likt en mardröm i repris. Det kunde kännas omöjligt att lämna stressande 

händelser bakom sig då de oönskade bilderna spontant penetrerade medvetandet. Traumatiska 

händelser som var svåra att lämna bakom sig kunde även göra sig påminda genom lukter och ljud 

(Jonsson & Segesten 2004a). Vanlig reaktion som svar på påträngande minnen var också ältande 

och grubblerier, negativa tolkningar och att oroa sig att något liknande ska hända en själv eller 

ens familj (Clohessy & Ehlers 1999). 

3.2.4 Meningslöshet och hjälplöshet 

Ambulanspersonal beskrev frustration som uppstod när patienten trots sjukvårdsinsatser blev 

allvarligt skadad eller inte gick att rädda. Stark medkänsla med patient och närstående skapade en 

känsla av meningslöshet, när det var uppenbart att de som hjälpare inte kunde göra något för att 

ändra resultatet (Jonsson & Segesten 2003). Det var svårt att acceptera tragiska incidenter med 

oväntad utgång. Känslorna intensifierades av känslan att dödsfall eller allvarlig skada kunde ha 

undvikits. Många gånger anklagade ambulanspersonalen sig själva för att inte ha gjort tillräckligt 



 

 
 
 

13 

eller inte ha kommit fram i tid (Avraham, Goldblatt & Yafe 2014). Särskilt svåra förhållanden 

med många allvarligt skadade var psykiskt påfrestande när antal patienter var överväldigande och 

det var svårt att veta var man skulle börja och vad som skulle göras. Det var stressande att höra 

patienter gråta och skrika och bevittna enorma lidanden, vilket skapade en känsla av hjälplöshet 

och skräck hos ambulanspersonalen (De Soir et al 2012). 

3.2.5 Rädsla och omvärdering av livet 

Mer än hälften reagerade med betydande känslor av rädsla och skräck om olyckan gällde barn, en 

känd person för personalen som en kollega, om skadorna var särskilt allvarliga eller om de kunde 

identifiera sig med offret (Alexander & Klein 2001). Ambulanspersonal beskrev en rädsla för att 

själva hamna i livshotande situationer, då egen medicinsk kunskap genererade en djupare insikt 

om situationers allvar och svårighetsgrad (Avraham, Goldblatt & Yafe 2014). Ökad medvetenhet 

om risker i samhället bidrog till lättskrämdhet och att många utvecklade en ökad rädsla angående 

säkerheten för egna familjemedlemmar och blev överbeskyddande. Samtidigt kunde rädslan för 

tragiska händelser skapa en möjlighet att omvärdera sitt eget liv och re-evaluera värdet av 

familjerelationer med fokus på positiva saker i livet (Regehr, Goldberg & Hughes 2002). 

 

3.3 Hantering av PTSD 
Resultaten visade att erfarenhet av hanteringen av traumatiska händelser och träning, tillsammans 

med mängden kritiska incidenter var avgörande för inverkan på PTSD symtom (Bennett et al 

2005; Regehr, Goldberg & Hughes 2002). 

3.3.1 Emotionell distans och fokusering 

En copingstrategi för att hantera traumatiska händelser på både kognitiv och emotionell nivå var 

att skapa känslomässig distans till patienter och anhöriga och ägna all fokus och koncentration på 

uppgiften att hjälpa patienten. Genom att ambulanspersonalen distanserade sig från omgivningen 

och undvek emotionellt engagemang i offret blev synfältet smalare och uppmärksamheten mer 

målinriktad (Jonsson & Segesten 2003; Regehr, Goldberg & Hughes 2002). Strategin var 

skyddande och välbehövlig för att hålla fokus och kunna fungera i krissituationer då det var 

viktigt att höja beredskapsläget (Regehr, Goldberg & Hughes 2002). Andra strategier för att 
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fungera adekvat och handla professionellt i traumatiska situationer var att mildra känslornas 

intensitet genom att föreställa sig att händelsen var overklig eller en övning (Jonsson & Segesten 

2003). På lång sikt kunde dock emotionell avstängdhet få negativa konsekvenser som påverkade 

mellanmänskliga relationer, där ambulanspersonen upplevdes frånvarande och oengagerad i 

familjemedlemmar och patienter (Regehr, Goldberg & Hughes 2002). 

3.3.2 Socialt stöd och samtal  

En av de vanligaste copingstrategierna för att hantera smärtsamma händelser var att söka socialt 

stöd (Clohessy & Ehlers 1999). Omfattningen av socialt stöd visade sig påverka depression och 

PTSD (Regehr, Goldberg & Hughes 2002). Tillgång till psykologiskt stöd på arbetsplatsen visade 

sig vara gynnsamt för att hantera traumatiska händelser. Ambulanspersonal för vilka psykologisk 

hjälp fanns tillgänglig hade betydligt mindre allvarliga PTSD symtom, än de som inte hade 

tillgång till hjälp (Streb, Häller & Michael 2013). 

För att kunna hantera traumatiska händelser och lämna stressfulla känslor bakom sig var det 

nödvändigt att få möjlighet att prata med kollegor om upplevelsen (Alexander & Klein 2001; 

Jonsson & Segesten 2003; Regehr, Goldberg & Hughes 2002). Genom att diskutera med andra 

kunde ambulanspersonalen aktivt konfrontera intryck samt reaktioner och effekterna av de 

stressfulla händelserna kunde hanteras. De kunde få förståelse för vad som hänt samt få en 

bekräftelse på att de agerat korrekt. För att kunna gå vidare kunde det också vara nödvändigt att 

få reda på utgången och vad som hänt utsatt person efteråt (Jonsson & Segesten 2003, Regehr, 

Goldberg & Hughes 2002).  

3.3.3 Återhämtning och paus 

För att kunna hantera kritiska händelser uppgav ambulanspersonalen att de behövde tid för att 

återhämta sig känslomässigt mellan uppdragen och uttryckningarna. Speciellt viktigt tycktes det 

vara med beaktande av att posttraumatiska reaktioner håller i sig en tid och kan ge symtom som 

avtrubbning eller avhumanisering, följt av en uttömd empati för andra. För att återhämta sig var 

några copingstrategier att se fram emot ledighet, att tänka på familj och intressen eller att fundera 

på positiva fördelar med arbetet (Alexander & Klein 2001). Personalen beskrev behovet av att 

kunna separera arbete och fritid för att upprätthålla sin psykiska hälsa och nödvändighet att efter 
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arbetsdagens slut ta paus från känslomässigt svåra upplevelser (Avraham, Goldblatt & Yafe 

2014). 

3.3.4 Känsla av sammanhang och helhetsbild 

Personer som lärt sig utveckla en stark känsla av sammanhang, KASAM hade bättre förmåga att 

uppfatta stress som hanterbart, meningsfullt och begripligt (Jonsson & Segesten 2003). Känsla av 

sammanhang var signifikant korrelerad med svårighetsgraden av PTSD och en lovande strategi 

för att minska PTSD symtom. Ett sätt att hantera traumatiska erfarenheter var att föra en inre 

dialog med sig själv. Genom att diskutera tidigare erfarenheter av traumatiska händelser med sig 

själv blev det lättare att se och förstå innebörden av händelsen. Psykisk hälsa ökade när 

ambulanspersonalen var kapabel att se händelsen som en del av en helhet och beskrevs som en 

process med både bra och dåliga perioder (Jonsson & Segesten 2004a). 

3.3.5 Personlig motståndskraft och personlig tillväxt 

Ambulanspersonalens utveckling av motståndskraft, förmågan att hantera stress efter traumatiska 

händelser visade sig vara ett bra skydd mot PTSD (Streb, Häller & Michael 2013). Med 

motståndskraft och härdighet blev det lättare att emotionell distansera sig och göra mer adaptiva 

bedömningar av en situation. Samtidigt sågs ett dilemma då motståndskraft och distansering 

kunde få en person att verka mindre empatisk (Alexander & Klein 2001).  

Andra copingstrategier för att inte utveckla PTSD var att ha ett professionellt förhållningssätt, att 

försöka omtolka negativa tankar till positiva samt att använda sig av sina erfarenheter för 

personlig tillväxt med bättre förmåga att möta framtida exponeringar (Clohessy & Ehlers 1999). 

Ambulanspersonal som utvecklade PTSD hade ofta svårigheter att reglera negativa känslor och 

använde i mindre omfattning kognitiva omprövningsstrategier för att mildra upprördhet. Genom 

att öka förmågan att reglera negativa känslor kunde PTSD symtomen minskas. Personlig tillväxt 

handlade om att tränga undan obehagliga tankar och erfarenheter från det medvetna och försöka 

sprida uppmärksamheten även till saker som var positiva och kunde förbättras (Shepherd & Wild 

2014). 
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3.3.6 Känsla av kontroll och mental förberedelse 

Ambulanspersonal som kände att de hade kontroll över situationen erhöll en positiv och 

stärkande erfarenhet, medan de som upplevde bristande kontroll fick en negativ. Ett sätt att skapa 

kontroll var att förbereda sig själv inför situationen genom att repetera medicintekniska 

förehavanden. Denna strategi användes oftast vid särskilt allvarliga situationer som bilolyckor 

med många skadade eller händelser som involverade barn. Genom att repetera läkemedelsdoser 

för barn eller gå igenom lämplig strategi inför ankomst på en olycksplats kunde 

ambulanspersonalen skapa en känsla av kontroll (Avraham, Goldblatt & Yafe 2014). Många 

inom ambulanssjukvården var övertygade om att bättre utbildning och förhandsinformation 

skulle stärka känslan av kontroll och göra dem mer förberedda att klara kritiska incidenter 

framgångsrikt (Alexander & Klein 2001). Ambulanspersonal som kände sig väl förberedd 

uppgav att de hade mycket färre PTSD symtom, än de som känt sig dåligt förberedda. Intern och 

extern utbildning gjorde att ambulanspersonalen kände sig bra rustad att hantera psykiskt 

påfrestande incidenter de riskerade att ställas inför (Streb, Häller & Michael 2013). 

3.4 Metodologisk aspekt utifrån undersökningsgrupp 
Av de totalt elva inkluderade artiklarna hade sju stycken kvantitativ ansats (Alexander & Klein 

2001; Bennett et al 2005, Clohessy & Ehlers 1999; Halpern et al 2012b; Jonsson & Segesten 

2003; Shepherd & Wild 2014; Streb, Häller & Michael 2013). Tre av artiklar hade kvalitativ 

ansats (Avraham, Goldblatt & Yafe 2014; De Soir et al 2012; Jonsson & Segesten 2004a). En 

artikel hade både kvantitativ och kvalitativ ansats (Regehr, Goldberg & Hughes 2002). Artiklarna 

härstammade från studier av ambulanssjukvård inom Europa och Kanada. Två av studierna var 

från Sverige (Jonsson & Segesten 2003; Jonsson & Segesten 2004a). Två studier var från Kanada 

(Halpern et al 2012b; Regehr, Goldberg & Hughes 2002). Fyra studier var från Storbritannien 

(Alexander & Klein 2001; Bennett et al 2005, Clohessy & Ehlers 1999; Shepherd & Wild 2014). 

En representerades av Belgien (De Soir et al 2012), en av Israel (Avraham, Goldblatt & Yafe 

2014) och en av Tyskland (Streb, Häller & Michael 2013). 
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Samtliga artiklar redovisade sina urvalsgrupper. Urvalsgruppen är betydelsefull för att kunna 

avgöra artikelns trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet (Polit & Beck 2012). Av artiklarna 

med enbart kvalitativ ansats varierade antalet deltagare mellan tio (Jonsson & Segesten 2004a) 

och 77 (De Soir et al 2012). Av artiklarna med enbart kvantitativ ansats varierade antalet 

deltagare mellan 45 (Shepherd & Wild 2014) och 668 (Streb, Häller & Michael 2013). 

Majoriteten av artiklarna, 10 st av 11 st, inkluderade endast ambulanspersonal i sina studier 

(Alexander & Klein 2001; Avraham, Goldblatt & Yafe 2014; Bennett et al 2005; Clohessy & 

Ehlers 1999; Halpern et al 2012b; Jonsson & Segesten 2003, Jonsson & Segesten 2004a; Regehr, 

Goldberg & Hughes 2002; Shepherd & Wild 2014; Streb, Häller & Michael 2013). I en artikel 

(De Soir et al 2012) inkluderades utöver ambulanspersonal även brandmän och 

akutsjuksköterskor, men då redovisades resultatet tydligt med vad som härstammade från vilken 

grupp. 

Nio artiklar nämnde ålder på deltagarna. Sex artiklar redovisade ålder med ett åldersspann med 

en variation på mellan 20-60 år (Alexander & Klein 2001; Avraham, Goldblatt & Yafe 2014; De 

Soir et al 2012; Regehr, Goldberg & Hughes 2002; Shepherd & Wild 2014; Streb, Häller & 

Michael 2013). Tre artiklar redovisade medelålder med en genomsnittsålder på 35-40 år (Bennett 

et al 2005; Clohessy & Ehlers 1999; Halpern et al 2012b). Åtta artiklar redovisade deltagarnas 

kön (Alexander & Klein 2001; Avraham, Goldblatt & Yafe 2014; Bennett et al 2005; Clohessy & 

Ehlers 1999; De Soir et al 2012; Halpern et al 2012b; Shepherd & Wild 2014; Streb, Häller & 

Michael 2013). Majoriteten av deltagarna var män, 1303 st och resterande var kvinnor, 483 st. 

Deltagarnas tid som yrkesverksamma inom ambulansen redovisades i sex artiklar. Två 

redovisade detta med ett åldersspann från 1 år upp till 30 år (Alexander & Klein 2001; Avraham, 

Goldblatt & Yafe 2014). Fyra redovisade detta med ett medel antal år i tjänst på 7-12 år (Bennett 

et al 2005; Halpern et al 2012b). Två redovisade både åldersspann från 2 månader till 38 år och 

medelålder 10-14 år (Regehr, Goldberg & Hughes 2002; Streb, Häller & Michael 2013). 

I tio av artiklarna (Alexander & Klein 2001; Avraham, Goldblatt & Yafe 2014; Bennett et al 

2005; Clohessy & Ehlers 1999; De Soir et al 2012; Halpern et al 2012b; Jonsson & Segesten 

2003; Jonsson & Segesten 2004a; Regehr, Goldberg & Hughes 2002; Streb, Häller & Michael 

2013) redovisades deltagarnas yrkesbenämning tydligt, författarna uppgav utöver informationen 
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om att deltagarna arbetade inom ambulansen även information om deltagarna var 

ambulanssjuksköterskor eller ambulanssjukvårdare. Endast i studien av Shepherd & Wild (2014) 

var beskrivningen av deltagarnas yrkestitel begränsad och författarna uppgav endast att 

deltagarna arbetade som ambulanspersonal. 

4. DISKUSSION 

4.1 Huvudresultat 
Traumatiska händelser som upplevdes mest stressfulla av ambulanspersonalen handlade om att ta 

hand om akut sjuka, allvarligt skadade människor och dödsfall, framför allt om det handlade om 

barn. Svåra var händelser som innefattade personer som var kända för ambulanspersonalen, 

händelser som väckte en känslomässig respons och där personalen identifierade sig med 

nödställda.  

Ambulanspersonalen beskrev upplevelser av traumatiska händelser i PTSD symtom som 

överspändhet, överdriven vaksamhet och nedsatt funktionsförmåga. De upplevde en mental 

avstängning och ett undvikande beteende för att undkomma obehagliga tankar och känslor. De 

upplevde känslor av hjälplöshet, om det inte gick att påverka utgången i nödsituationen. Vissa 

traumatiska händelser var svåra att lämna bakom sig och kunde göra sig påminda genom 

påträngande minnesbilder och känslor av återupplevande.  

För att hantera traumatiska händelser och PTSD distanserade sig ambulanspersonalen 

emotionellt och fokuserade helt på uppgiften. Socialt stöd, psykologisk hjälp och tid för 

återhämtning var gynnsamt för att bearbeta händelser. De försökte minska negativa känslor och 

omvända dem till något positivt där de kunde lära sig något och utvecklas personligen. Även 

upplevelsen av kontroll över situationen påverkade, där förberedelse, utbildning och 

förhandsinformation var viktigt.  

4.2 Resultatdiskussion 
Samhället bygger på att allmänheten kan lita på att ambulanspersonal kommer till undsättning vid 

akutmedicinska nödsituationer och med professionell sakkunskap bistår nödställda. I samtliga 
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artiklars resultat identifierades ambulanspersonal vara en yrkesgrupp med ökad risk att utsättas 

för yrkesrelaterade negativa stressfaktorer som kunde ge posttraumatisk stressyndrom (Alexander 

& Klein 2001; Avraham, Goldblatt & Yafe 2014; Bennett et al 2005; Clohessy & Ehlers 1999; 

De Soir et al 2012; Halpern et al 2012b; Jonsson & Segesten 2003; Jonsson & Segesten 2004a; 

Regehr, Goldberg & Hughes 2002; Shepherd & Wild 2014; Streb, Häller & Michael 2013).  

4.2.1 Traumatiska händelser som upplevs mest stressfulla 

I resultatet framkom att det inte var de stora katastroferna med många offer som upplevdes mest 

stressfulla, utan konfrontation med döda och svårt skadade barn (Alexander & Klein 2001; 

Clohessy & Ehlers 1999; Regehr, Goldberg & Hughes 2002). Andra studier bekräftade att 

händelser som involverade barn som avlidit eller utsatts för övergrepp var de mest känslomässigt 

stressande, men lyfte även att mötet med förtvivlade anhöriga var psykiskt påfrestande (Declercq, 

Meganck, Deheegher & Van Hoorde 2011; Jonsson & Segesten 2004b; Rybojad, Aftyka, Baran 

& Rzońca 2016; Van der Ploeg & Kleber 2003).  

I hjälparrollen väcktes en emotionell respons och känslomässig sårbarhet i barns hjälplöshet i och 

med att de inte på samma sätt som vuxna kunde uttrycka sig. Med barn upplevdes också ökad 

stress i att alla vidtagna åtgärder måste vara korrekta (Svensson & Fridlund 2008). En studie av 

Collopy, Kivlehan & Snyder (2012) visade att barn väckte större ansvarskänsla och gjorde det 

lättare att ta på sig skuld om något inte gick bra. I resultatet framkom att identifikation och att se 

likheter mellan sig själv och nödställda var en av de mest stressande upplevelserna. Som förälder 

till ett barn i samma ålder som patienten var det lätt att sätta sig in i hur det skulle kännas om ens 

eget barn var i samma situation (Jonsson & Segesten 2003). Enligt Svensson & Fridlund (2008) 

uppfattades barn ha livet framför sig, samtidigt som barn för de flesta ansågs vara de mest 

värdefulla i livet. Äldre något grovt resonerat, ansågs i större utsträckning ha hunnit leva sitt liv.  

Till de mest psykiskt stressande var också organisatoriska problem, så som att 

ambulanspersonalen fått otillräcklig information om patientens lokalisation eller skick 

(Alexander & Klein 2001). Detta styrktes av Suserud, Dahlberg & Dahlberg (2003) som menade 

att bristfällig information gjorde att ambulanspersonalen riskerade att inte hinna fram i tid till 

akut sjuka eller allvarligt skadade, eller riskerade komma fram till en situation som var helt 
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annorlunda än ut larmad bedömning. Van der Ploeg & Kleber (2003) menade att brist på 

erkännande och stöd av överordnad efter en traumatisk händelse, särskilt sådana med negativ 

utgång, också kunde vara stressande. Därför var det viktigt att få bekräftelse från chef och 

kollegor att man handlat korrekt och inte kunnat agera annorlunda.   

4.2.2 Upplevelse av PTSD  

I resultatet framkom att ambulanspersonalen upplevde betydande och karaktäristiska PTSD 

symtomen som överspändhet, undvikande och återupplevande (Clohessy & Ehlers 1999; Jonsson 

& Segesten 2004a; Regehr, Goldberg & Hughes 2002). Enligt Sterud, Ekeberg & Hem (2006) 

upplevde ambulanspersonalen sig ha en större reservoar av potentiellt traumatiska minnen att ösa 

ur än befolkningen i allmänhet, vilket gav fler psykiska problem. Många kände sig permanent 

skadade psykiskt och slutade i yrket i förtid. Gallagher & McGilloway (2009) lyfte 

ambulanspersonalens upplevelser med effekter på den psykiska hälsan som problematisk och 

utbredd, där upplevelser av emotionell avstängdhet, likgiltighet och apati var vanligt 

förekommande. Dessa upplevelser menade Sterud, Ekeberg & Hem (2006) kunde påverkas av 

individuella faktorer som personlig disposition och sårbarhet. Upplevelserna av PTSD visade sig 

medföra ökad risk för depression och alkoholmissbruk, där det var lätt att hantera stress med att 

ta ett glas för att lugna ner rastlöshet och överdriven oro (Donnelly & Siebert 2009; Fjeldheim et 

al 2014; Javidi & Yadollahie 2012).   

4.2.3 Hantering av PTSD 

Det framgick att effekterna av PTSD kunde leda till sämre prestation och nedsatt förmåga att 

hantera stressiga situationer (Alexander & Klein 2001; Halpern et al 2012b; Regehr, Goldberg & 

Hughes 2002). Detta stöddes av Rybojad et al (2016) och Sterud, Ekeberg & Hem (2006) som 

menade att ambulanspersonal kunde utsättas för yrkesrelaterade omständigheter som vida 

överträffade deras normala copingförmåga. De kunde uppleva så starka känslomässiga reaktioner 

att de hade potential att störa deras vanliga förmåga att fungera antingen på platsen eller senare. I 

diagnosmanualen angavs att alla PTSD symtom kunde orsaka kliniskt signifikant lidande och 

försämrad funktion i både sociala, yrkesmässiga eller andra viktiga områden av livet (APA, 

2015). Därför kunde PTSD i förlängningen äventyra personlig hälsa, men även omhändertagande 
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och vård som patienter får i medicinska nödsituationer. Av den orsaken var det betydelsefullt att 

identifiera vilka kritiska händelser som upplevdes mest stressfulla och kunde bidra till nedsatt 

funktionsförmåga (Donnelly & Siebert 2009).  

Resultatet visade att en copingstrategi var att skapa känslomässig distans till patient och anhöriga 

för att inte bli för emotionellt meddragen i scenariot (Jonsson & Segesten 2003; Regehr, 

Goldberg & Hughes 2002). Detta beskrevs också som en förutsättning för att kunna fungera 

adekvat och utföra de åtgärder som behövdes. Distans som skyddsmekanism kunde dock göra det 

svårt att bara knäppa på och av känslor och familjemedlemmar och patienter kunde få känslan av 

att de inte betydde något (Regehr, Goldberg & Hughes 2002). Detta styrktes av Collopy, 

Kivlehan & Snyder (2012) som menade att minskad känslighet och psykisk bedövning kunde 

bidra till att en person förlorade förmågan att känna intimitet med närstående och blev 

ointresserad av vardagliga göromål. Även Halpern, Robert, Maunder, Schwartz & Gurevich 

(2012c) menade att starka känslomässiga reaktioner vid trauma kunde resultera i nedsatt förmåga 

att identifiera och uttrycka känslor, vilket gjorde det svårare för personen att få hjälp då 

kroppsspråket inte gick att läsas av. 

Ett sätt att hantera traumatiska händelser var för ambulanspersonalen att samtala med kollegor 

om upplevelsen (Alexander & Klein 2001; Jonsson & Segesten 2003; Regehr, Goldberg & 

Hughes 2002). Enligt Donnelly & Siebert (2009) och Rybojad et al (2016) kunde socialt stöd, 

gemenskap och en positiv sammanhållning ha en starkt skyddande inverkan mot psykiskt ohälsa, 

stressreaktioner och PTSD. Omvänt hade bristande socialt stöd, ensamhet och konflikter 

identifierats som bidragande till ökad stress.   

Resultatet visar att ambulanspersonalen många gånger upplevde att de inte fått tillräckligt med tid 

att känslomässigt ladda om mellan uttryckningarna, utan snabbt blev utskickade på nästa 

uppdrag. Insatser som innefattade traumatiska händelser kunde vara känslomässigt intensiva, 

vilket skapade ett behov av andhämtningspaus (Alexander & Klein 2001). Kort återhämtningstid 

menade Fjeldheim et al (2014)  kunde förvärra den yrkesrelaterade stressen. Halpern, Maunder, 

Schwartz & Gurevich (2014) framhöll att återhämtning efter en kritisk händelse har setts vara en 

bra prevention mot psykisk ohälsa och PTSD.  
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I resultatet framkom att känslan av förberedelse och kontroll över en situation var avgörande för 

upplevelsen av stress (Avraham, Goldblatt & Yafe 2014). Berger et al (2012) och 

Thompson, Rehn, Lossius & Lockey (2014) menade att förberedelse och utbildning var 

skyddande faktorer som kunde minska risken för PTSD. Samtidigt visade resultatet att yrkets 

natur innebar att hantera oförutsedda händelser utan möjlighet att mentalt förbereda sig (Jonsson 

& Segesten 2003). Enligt Rybojad et al (2016) gjorde ökad kunskap att ambulanspersonalen 

kände sig tryggare och PTSD symtomen visade sig dessutom vara lägre hos personer med högre 

utbildning. Samtidigt menade Svensson & Fridlund (2008) att stressen ökade angående vissa 

situationer ju mer kunskap som innehades, då det föddes ett ansvar att kunna behärska dessa till 

fullo. Enligt Thompson et al (2014) var skyddande faktorer för PTSD utbildning i 

katastrofberedskap, skiftrotationer som begränsade varaktighet av exponeringen samt debriefing, 

medan utmattning och sömnbrist ökade risken. 

Resultatet visade att ambulanspersonalens utveckling av motståndskraft, förmågan att hantera 

stress efter traumatiska händelser visade sig vara ett bra skydd mot PTSD (Streb, Häller & 

Michael 2013). Detta styrktes av Folkman (1997) som framhöll att ambulanspersonalen behövde 

finna copingstrategier för att reglera känslor eller för att hantera problem. Emotionsfokuserad 

coping kunde användas i situationer som var okontrollerbara och problemfokuserad där det fanns 

en lösning. Donnelly & Siebert (2009) uppmärksammade i sin studie att posttraumatiskt 

stressyndrom förknippades med en emotionsfokuserad copingstil, medan en problemfokuserad 

copingstil visade sig vara mer motståndskraftig. Även Sterud, Ekeberg & Hem (2006) har sett att 

en undvikande och emotionsfokuserad copingstil signifikant ökade risken för PTSD. 

Resultatet visade att individer som utvecklade en förmåga att se händelser som en del i ett större 

sammanhang hade lättare att uppfatta stress som hanterbart (Jonsson & Segesten 2003). Donnelly 

& Siebert (2009) menade att ambulanspersonalen tränade en uppsättning copingstrategier att 

bruka i stressiga situationer och att färdigheter sedan påverkade förmågan att klara sig. Det 

viktiga vara att kunna skapa balans mellan förväntat resultat och faktiskt resultat. Vissa 

situationer hade en negativ utgång och då kunde problemlösning, som annars ansågs skyddande, 

bli maladaptivt om händelsen inte accepterades. Resultatet visar också att copingstrategier för att 

inte utveckla PTSD var att använda sina erfarenheter till personlig utveckling och att omtolka 
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negativa tankar till en tro på en bättre förmåga att hantera liknade situationer i framtiden 

(Clohessy & Ehlers 1999; Shepherd & Wild 2014). Ogińska-Bulik & Kobylarczyk (2014) lyfter 

att för ambulanspersonalen var både undvikande och problemfokuserad coping viktig. Strategier 

som att ventilera negativa känslor med kollegor, kunde ge bättre återhämtning och istället för 

enbart negativa konsekvenser av en upplevelse, även posttraumatisk tillväxt med positiv 

personlig utveckling och mognad.  

4.2.4 Metodologisk resultatdiskussion 

Studierna genomfördes inom ambulanssjukvård i skilda länder som Sverige, Storbritannien, 

Belgien, Israel, Tyskland och Kanada under olika förutsättningar och för respektive land skilda 

förhållanden. Omständigheterna runt urvalsgruppen i det enskilda landet skulle kunna påverka 

personernas upplevelser av kritiska incidenter. De flesta studier utfördes med deltagare på 

traditionsenlig ambulansstation där personalen verkade i ett samhälle under normala 

omständigheter och inte efter någon typ av katastrof (Alexander & Klein 2001; Bennett et al 

2005, Clohessy & Ehlers 1999; Halpern et al 2012b; Jonsson & Segesten 2003; Jonsson & 

Segesten 2004a; Regehr, Goldberg & Hughes 2002; Shepherd & Wild 2014; Streb, Häller & 

Michael 2013). Studien av De Soir et al (2012) skedde dock efter en stor gasexplosion i Belgien. 

Studien av Avraham, Goldblatt & Yafe (2014) utfördes i Israel som har en långtgående tradition 

av konflikter. Dessa speciella omständigheter kunde påverka resultatet och göra att 

urvalsgrupperna, blev representativa för sitt land just för tiden, men inte för populationen i de 

andra länderna, vilket enligt Polit & Beck (2012) skapar svårigheter att generalisera resultatet.  

Samtliga elva artiklar redovisade tydligt sina urvalsgrupper, vilket kunde ses som en styrka då det 

ökade trovärdigheten (Polit & Beck 2012). Det totala antalet deltagarna i de elva artiklarna var 

sammanräknat hela 2.289 personer. Det stora antalet varierade från mellan tio och 77 personer i 

de kvalitativa studierna och mellan 45 och 668 personer i de kvantitativa. I en kvalitativ studie 

bör enligt Polit & Beck (2012) det totala antalet deltagare inte överstiga 50 personer. Ett större 

antal deltagare kan väljas om mättnad i det innehåll som genereras inte nåtts och ny information 

fortsätter komma fram. Deltagare i urvalet förutsätts ha erfarenhet av ämnet som ska studeras. I 

en kvantitativ studie ger enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) en större 

undersökningsgrupp en mer representativ bild av populationen samt reducerar risken för 
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felaktigheter under datainsamlingen. Därför kunde det låga antalet på 45 personer anses vara litet 

i förhållande till att det var en kvantitativ studie, medan det högre antalet kunde anses ha goda 

förutsättningar för generalisering av resultatet. I tio av elva studier framgick vilken yrkestitel 

deltagarna hade (Alexander & Klein 2001; Avraham, Goldblatt & Yafe 2014; Bennett et al 2005; 

Clohessy & Ehlers 1999; De Soir et al 2012; Halpern et al 2012b; Jonsson & Segesten 2003; 

Jonsson & Segesten 2004a; Regehr, Goldberg & Hughes 2002; Streb, Häller & Michael 2013). I 

en studie (Shepherd & Wild 2014) framgick endast att deltagarna arbetade inom ambulansen. 

Data angående yrkestitel var av intresse för att få en tydligare bild av deltagarnas utbildningsnivå, 

då studier visade att högre utbildning var en skyddande faktor för PTSD (Berger et al 2012; 

Thompson et al 2014). Enligt Polit & Beck (2012) bör forskaren redogöra för 

undersökningsgruppens karaktärsdrag, vilket möjliggör för läsaren att avgöra huruvida urvalet är 

användbart.  

Nio artiklar nämnde ålder på deltagarna där sex stycken redovisade åldersspann mellan 20-60 år 

och tre redovisade medelålder med en genomsnittsålder på 35-40 år. Åtta artiklar redovisade 

deltagarnas kön, där övervägande del var män (1303 st.) och (483 st.) kvinnor. Deltagarnas antal 

yrkesverksamma år redovisades i sex artiklar och även här redovisades det i åldersspann från 1 

till 30 år i sex artiklar och medelantal år i tjänst på 7-12 år, medan två redovisade både och. Detta 

var intressant att veta då studiernas resultat visade att PTSD symtom ökade med ökat antal år i 

tjänst och alltså var högre i den äldre åldersgruppen och bland de som arbetat längst (Bennet et al 

2005; Regehr, Goldberg & Hughes 2002). PTSD symtomen var också högre för gruppen män än 

för gruppen kvinnor, vilket dock här kunde förklaras med att det var fler antal män som arbetade 

inom ambulanssjukvården. Kvinnor hade annars en generellt ökad risk för PTSD (Javidi & 

Yadollahie 2012). I studierna redovisades inte alla riskfaktorer som kunde påverka PTSD, som 

tidigare erfarenhet av psykisk ohälsa, trauman eller missbruk.  

4.3 Metoddiskussion 
Denna beskrivande litteraturstudie ska försöka ge en överskådlig bild av tidigare 

forskningsresultat inom ämnet. Genom att för studien använda den största medicinska databasen 

PubMed samt omvårdnadsdatabasen Cinahl, vilka rekommenderas som lämpliga inom 

omvårdnadsforskning av Polit & Beck (2012), har ett så täckande sökresultat som möjligt 
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eftersträvats. Metoden kan anses vara tillfredställande genomförd då utbudet av artiklar i Cinahl 

visade sig vara dubbletter till de i PubMed och fick uteslutas eftersom inga ytterligare studier 

tillkom. En styrka i sökningen var att den ringade in samlad forskning i ämnet, då samma 

forskare och forskargrupper i skilda delar av världen studerat ämnet på flera olika sätt och sågs 

återkomma i ett flertal studier. Det bidrog till att det samlade resultatet lätt blev synligt. Samtidigt 

kan det finnas en svaghet beträffande det relativt få antal studierna i ämnet. En bedömning av hur 

innehållsrik eller begränsad denna studievärld är förefaller svår utan vidare undersökning av 

ämnet. En första begränsning av publikations år på högst 10 år, fick även utökas till 15 år. En 

fördel med att använda de något äldre artiklarna var deras idag fortfarande relevanta och 

detaljrika innehåll, samt att forskare i nyare artiklar refererar till dessa studier än idag.  För 

studiens resultat har det varit avgörande att använda relevanta och välavvägda sökord och en 

styrka är att de sökord som användes valdes efter noggrann undersökning av ämne och engelska 

begrepp. För att hitta relevanta artiklar var studien korrigerad från att först gälla 

ambulanssjuksköterskor, till att handla om det samlade begreppet ambulanspersonal där också 

ambulanssjukvårdare innefattas. En svaghet kan vara svårighet att hitta rätt sökord för ordet 

ambulanspersonal, då det finns ett otal olika begrepp för termen på engelska. Detta torde 

kompenseras av en kombination av söktermerna Ambulance, Emergency Medical Technicians 

och Paramedics. Både en fördel och en nackdel är att begreppet Post-Traumatic Stress 

Disorders, ligger i botten av Thesaurus-trädet, vilket gjorde att söktermen inte gick att kombinera 

med fler sökord än ett ord ytterligare för att få resultat.  

Av 11 utvalda artiklarna hade enbart 3 kvalitativ ansats, en var både kvalitativ och kvantitativ, 

resterande 7 artiklar var kvantitativa. Studier med en kvalitativ ansats förordas ger en djupare, 

mer personnära och målande skildring av upplevelser än kvantitativa studier (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani 2011). I de kvalitativa artiklarna gavs deltagarna möjlighet att subjektivt beskriva sina 

erfarenheter av traumatiska händelser i intervjuform, medan de i de kvantitativa studierna 

insamlades genom standardiserade mätinstrument och enkäter. Fördelningen av artiklarna i 

litteraturstudien kan ses som en svaghet då syftet varit att beskriva upplevelser och hantering, 

men även i de kvantitativa framkom detta tydligt om än i mer objektiv form. Mätinstrumenten 

behandlade både posttraumatiska stressyndrom, generell hälsa, depression, utbrändhet, socialt 

stöd och känsla av sammanhang, men här redovisades även siffror på prevalens, prediktorer för 
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PTSD och korrelation mellan olika PTSD symtom.  

Huvuddelen av artiklarna är från länder utanför Norden, vilket kan ha påverkat resultatet då 

arbetssätt, normer och hantering kan skilja sig åt mellan olika länder. Utländska artiklar skilde sig 

även från de svenska då beskrivningen av de traumatiska händelserna här föreföll mer explosiva 

och extrema än med våra ögons mått. I Sverige avspeglas för vårt samhälle mer för oss 

vardagliga händelser. Studien genomfördes inom en begränsad tidsplan, vilket gjorde att 

resultatet fick begränsas och inte vidareutvecklas enligt önskemål. Översättningen av artiklarna 

från engelska till svenska kan också ha genererat vissa feltolkningar av texten, vilket kan ha 

påverkat redovisningen av resultatet. Vid analysen av artiklarna framträdde ganska snart likheter 

och gemensamma temaområden, även om enskilda artiklar var koncentrerade kring enbart någon 

aspekt. Mind-mapen med nedskrivna fokusområden tydliggjorde vilka teman som framträdde 

tydligast. Olika forskare kan benämna dessa temaområden olika, men substansen i det 

identifierade torde vara densamma. Den begreppsmässiga benämningen av temaområdena, 

definierade i underrubriken till studiens syfte och frågeställningar, genomgick flera revideringar 

under analysprocessens gång. Underrubrikerna torde till namn och innehåll sedermera 

representera och ringa in det som bäst svarar på studiens resultat.  

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 
Ökad kunskap om ambulanspersonalens upplevelser av yrkesrelaterad stress i samband med 

traumatiska händelser, kan ge ökad insikt om traumatiska stressreaktioner för preventiva åtgärder 

och bättre hantering i framtiden (Fjeldheim et al 2014). Hälso- och sjukvårdens organisation 

behöver kunskap om att PTSD hos ambulanspersonal kan orsaka allvarliga problem, vilket gör 

det svårare att fungera adekvat. Att förebygga utvecklandet av PTSD, tidigt uppmärksamma 

symtom och ge behandling är av stor vikt för att förbättra hälsa och funktionsförmåga hos 

ambulanspersonalen och därmed säkra omhändertagandet av patienter (Donnelly & Siebert 2009; 

Regehr, Goldberg & Hughes 2002). Resultatet visar att ambulanspersonalen behöver utbildning i 

copingstrategier för att hantera traumatiska händelser på ett gynnsamt sätt, speciellt sådana som 

involverar barn (Jonsson & Segesten 2003). Bättre copingfärdigheter minskar utvecklingen av 

PTSD (Fjeldheim et al 2014). Organisationen behöver hjälpa personalen att stärka känslan av 

kontroll samt förmågan till fokusering och emotionell distansering. Samtidigt behöver de tid för 
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mental förberedelse och återhämtning (Avraham, Goldblatt & Yafe 2014). Bättre 

förhandsinformation om olycksplats och patienters skick är också viktigt (Alexander & Klein 

2001). Dessutom är det viktigt att arbetsgivaren erbjuder stöd och backup av kollegor och 

professionella (Clohessy & Ehlers 1999; Streb, Häller & Michael 2013). Detta arbete kan tjäna 

som underlag för framtida interventionsinsatser för ambulanspersonal på arbetsplatser och fortsatt 

forskning.  

4.5 Förslag till fortsatt forskning 
Forskning om PTSD har från att i början varit koncentrerad på soldater i militären, utvidgats till 

att gälla allt fler räddningsgrupper i samhället, nu även utvidgats till intresse för gemenman. Stora 

traumatiska händelser har krympt till att även innefatta de små och innebörden av personliga 

relationer. I dagsläget gör turbulenta situationer i världen att forskningen om PTSD snabbt ökar. 

Mycket av forskningen har varit koncentrerad på de primära offren för händelser, inte på 

hjälparbetarna som indirekt kommer i kontakt med detta. Det finns idag relativt lite forskning och 

kunskap om PTSD och ambulanssjukvård. I Sverige hittas enstaka forskargrupper som intresserat 

sig för ämnet. Mycket av forskningen är kvantitativ och fokuserad på prevalens, d.v.s. förekomst 

av PTSD hos yrkesgruppen. Det vore därför intressant att se fler kvalitativa studier om 

upplevelser och hantering av PTSD för att få en mer beskrivande bild. Det vore också intressant 

att se en komparativ studie där jämförelse görs mellan hur PTSD i relation till ambulanspersonal 

beskrivs i litteraturstudier och hur ambulanspersonal på fältet anser detta stämmer överens med 

faktisk verklighet. Det krävs ständig kompetensutveckling för ambulanspersonalen som besvarar 

stora och små påfrestande incidenter i samhället. Fortsatt forskning inom området har potential 

att förbättra förståelse för både de potentiella stressfaktorer som kan bidra till PTSD samt 

identifiera risk- och skyddsfaktorer. Tillsammans med identifikation av upplevelser och 

gynnsamma hanteringsstrategier kan forskning bli vägledande för förebyggande insatser att säkra 

ambulanspersonalens hälsa och funktionsförmåga och därigenom omhändertagandet av patienter 

och allmänhet.  
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4.6 Slutsats 
Ambulanspersonal upplever i sitt yrkesutövande traumatiska händelser som kan vara mycket 

stressfulla och som kan leda till posttraumatiskt stressyndrom. Upplevelserna kan ge psykiska 

och fysiska symtom som påverkar hälsa och funktionsförmåga. Ambulanspersonalen behöver 

utbildning i copingstrategier för att hantera kritiska incidenter på ett gynnsamt sätt, speciellt 

händelser som involverar barn. Strategier behövs för att stärka känslan av kontroll och förmågan 

till fokusering, där förberedelse, socialt stöd och återhämtningstid är betydelsefullt.  
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Bilaga 1. Artiklar med metodologisk översikt 

Författare Titel Design/ 
ansats 

Undersökni
ngsgrupp 

Datainsaml
ingsmetod 

Dataanalys
metod 

Alexander & 
Klein  
2001 
Storbritannien  

Ambulance 
personnel and critical 
incidents: Impact of 
accident and 
emergency work on 
mental health and 
emotional well-being 

Kvantitativ 
ansats 
Deskriptiv 
design 

40 ambulans-
sjuksköterskor 
och 70 
ambulans-
sjukvårdare 

Frågeformulär Icke parametrisk 
statistisk metod 

Avraham, 
Goldblatt  
& Yafe 
2014 
Israel 

Paramedics' 
experiences and 
coping strategies 
when encountering 
critical incidents 

Kvalitativ ansats 
Explorativ 
design 

15 ambulans-
sjuksköterskor 

Semi-
strukturerade 
intervjuer 

Tematisk 
innehållsanalys 

Bennett, 
Williams, Page, 
Hood, Woollard 
& Vetter 
2005 
Storbritanien 

Associations between 
organizational and 
incident factors and 
emotional distress in 
emergency 
ambulance personnel 

Kvantitativ 
ansats 
Deskriptiv 
design 

617 ambulans-
sjuksköterskor 
och ambulans-
sjukvårdare 

Frågeformulär Pearsons 

Clohessy  
& Ehlers 
1999 
Storbritannien 

PTSD symptoms, 
response to intrusive 
memories and coping 
in ambulance service 
workers 

Kvantitativ 
ansats  
Deskriptiv 
design 

56 personer 
varav 68 % 
ambulans-
sjuksköterskor 
29 % 
ambulans-
sjukvårdare 
och 4 % elever 

Frågeformulär Ej funnen 

De Soir, 
Knarren, Zech, 
Mylle, Kleber  
& van der Hart  
2012 
Belgien 

A phenomenological 
analysis of disaster-
related experiences in 
fire and emergency 
medical services 
personnel 

Kvalitativ ansats 
Explorativ 
design 

77 ambulans-
personal 
(sjuksköter-
skor och 
sjukvårdare) 
och 103 
brandmän som 
deltagit i 
räddnings-
arbetet efter 
gasexplosion 

Frågeformulär 
med öppna 
frågor 

Fenomenologisk 
analys 
Van Kaam´s 
metod 

 

Fortsättning nästa sida…  
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Författare Titel Design/ 
ansats 

Undersökni
ngsgrupp 

Datainsaml
ingsmetod 

Dataanalys
metod 

Halpern, 
Maunder, 
Schwartz & 
Gurevich 
2012b 
Kanada 

The critical incident 
inventory: 
characteristics of 
incidents which 
affect emergency 
medical technicians 
and paramedics 

Kvantitativ 
ansats 
Icke 
experimentell 
design 

243 ambulans-
sjuksköterskor 
och ambulans-
sjukvårdare 
 

Frågeformulär ANOVA, 
Spearmans 

Jonsson & 
Segesten 
2004a 
Sverige 

Guilt shame and need 
for a container: a 
study of post-
traumatic stress 
among ambulance 
personnel 

Kvalitativ ansats 
Explorativ 
design 

10 ambulans-
sjuksköterskor 
och ambulans-
sjukvårdare 

Semi-
strukturerade 
intervjuer 

Fenomenologisk 
analys, 
Giorgi´s metod 

Jonsson & 
Segesten 
2003 
Sverige 

The meaning of 
traumatic events as 
described by nurses 
in ambulance service 

Kvantitativ 
ansats 
Explorativ 
design 

362 ambulans-
sjuksköterskor 
och ambulans-
sjukvårdare 

Frågeformulär 
Standard-
mätinstrument 
IES-15, PTSS-
10, SOC 

Van Kaam´s 
metod 

Regehr, 
Goldberg & 
Hughes 
2002 
Kanada 

Exposure to human 
tragedy, empathy, 
and trauma in 
ambulance 
paramedics 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
ansats 
Design ej 
funnen 

86 ambulans-
sjuksköterskor 

Semi-
strukturerade 
intervjuer 
Frågeformulär 

Triangulering 

Shepherd & 
Wild 
2014 
Storbritannien 

Emotion regulation, 
physiological arousal 
and PTSD symptoms 
in trauma-exposed 
individuals 

Kvantitativ 
ansats 
Explorativ 
design 

45 ambulans-
personal Frågeformulär 

ANOVA, t-test, 
Pearsons, 
Bonferroni 

Streb, Häller  
& Michael 
2013 
Tyskland 

PTSD in paramedics; 
Resilience and sense 
of coherence  

Kvantitativ 
ansats 
Deskriptiv 
design 

668 ambulans-
sjuksköterskor Frågeformulär Pearsons, t-test 
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Bilaga 2. Artiklar med syfte- och resultatöversikt 

Författare Titel Syfte Resultat 

Alexander & 
Klein  

2001 

Storbritannien 

Ambulance personnel 
and critical incidents: 
Impact of accident 
and emergency work 
on mental health and 
emotional well-being 

Att undersöka förekomst 
av psykisk ohälsa hos 
ambulanspersonal och 
dess relation till 
personlighet och 
exponering för kritiska 
incidenter. 

Cirka en tredjedel av personalen 
rapporterades ha höga nivåer av generell 
psykopatologi, utbrändhet eller 
posttraumatiska symtom. Det fanns ett 
samband mellan dessa symtom och 
faktorer som dålig arbetstillfredsställelse, 
lång tid i tjänst samt frekvent exponering 
för traumatiska händelser. Många undvek 
att söka hjälp p.g.a. rädsla för bristande 
sekretess och negativa följder för 
karriären.  

Avraham, 
Goldblatt & 
Yafe 

2014 

Israel 

Paramedics' 
experiences and 
coping strategies 
when encountering 
critical incidents 

Att undersöka hur 
ambulanspersonal som 
arbetar i en stor kris-
/akutorganisation upplevt 
kritiska händelser och 
copingstrategier de 
använder för att hantera 
dessa erfarenheter.  

Ambulanspersonal som upplevde att de 
hade kontroll över en kritisk situation 
uppgav att de fått en positiv erfarenhet. 

Bennett, 
Williams, Page, 
Hood, Woollard 
& Vetter 

2005 

Storbritannien 

Associations between 
organizational and 
incident factors and 
emotional distress in 
emergency 
ambulance personnel 

Att undersöka förekomst 
och korrelation av 
posttraumatisk 
stressyndrom (PTSD), 
ångest och depression 
bland ambulanspersonal. 

Män hade högre prevalens av PTSD än 
kvinnor. Faktorer som ökade PTSD 
symtomen var organisatorisk stress, 
frekvens av exponering för traumatiska 
händelser, tid i tjänst samt undvikande-
beteende efter en traumatisk incident. 

Clohessy  
& Ehlers 
 

1999 

Storbritannien 

PTSD symptoms, 
response to intrusive 
memories and coping 
in ambulance service 
workers 

Att undersöka 
förhållandet mellan 
copingstrategier och 
påträngande minnen 
utifrån PTSD och andra 
psykiatriska symtom hos 
ambulansservicearbetare. 

Det finns ett samband mellan PTSD, 
önsketänkande och distansering vid 
konfrontation med kritiska händelser i 
arbetet, negativa tolkningar av påträngande 
minnen och maladaptiv reaktioner på dessa 
minnen (grubbel, depression och 
dissociation). 

De Soir, 
Knarren, Zech, 
Mylle, Kleber 
& van der Hart  

2012  

Belgien 

A phenomenological 
analysis of disaster-
related experiences in 
fire and emergency 
medical services 
personnel 

Att undersöka 
ambulanspersonals 
erfarenheter under och 
direkt efter katastrof. 

De upplevelser som var mest chockartade 
var konfrontation med döden, om offren 
rörde familj eller vänner samt smärta, 
lidande och skrik från brända offer. 
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Författare Titel Syfte Resultat 

Halpern, 
Maunder, 
Schwartz & 
Gurevich 

2012b 

Kanada 

The critical incident 
inventory: 
characteristics of 
incidents which affect 
emergency medical 
technicians and 
paramedics 

 

Att försöka bestämma de 
egenskaper hos en 
incident som orsakar 
omedelbar stress och 
efterföljande symtom hos 
ambulanspersonal. 

 

Personliga egenskaper hade en betydande 
roll för utvecklandet av posttraumatiska 
symtom, plågsamma känslor och 
dissociation (avskärmande).  

 

Jonsson & 
Segesten 

2004a 

Sverige 

Guilt shame and need 
for a container: a 
study of post-
traumatic stress 
among ambulance 
personnel 

Att upptäcka och 
fördjupa förståelsen för  
ambulanspersonalens 
erfarenheter och 
hantering av traumatiska 
händelser samt att 
utveckla förståelse för 
deltagarnas livsvärld. 

PTSD symtom, skuld, skam och 
självförebråelse är vanliga efter 
arbetsrelaterade traumatiska händelser. För 
att hantera dessa överväldigande känslorna 
är det nödvändigt att samtala om dem med 
kollegor, vänner och familjemedlemmar. 
På detta sätt är det möjligt att införliva den 
traumatiska händelsen. 

Jonsson & 
Segesten 

2003 

Sverige 

The meaning of 
traumatic events as 
described by nurses 
in ambulance service 

Att avslöja grunddragen  
i traumatiska händelser 
upplevda av svensk 
ambulanspersonal. 

Ambulanspersonalen utvecklar stark 
identifikation med offer och att det är 
omöjligt att förbereda sig för händelser 
som är oförutsedda och meningslösa. För 
att hantera de överväldigande känslor av 
identifiering, är det viktigt att personalen 
får möjlighet att prata om dem. 

Regehr, 
Goldberg & 
Hughes 

2002 

Kanada 

Exposure to human 
tragedy, empathy and 
trauma in ambulance 
paramedics 

Att belysa vilka faktorer 
som leder till ökade 
nivåer av stress för 
ambulanspersonal, 
utifrån ett teoretiskt 
perspektiv inom 
känslomässig och 
kognitiv empati. 

Alla deltagarna rapporterade att de hade 
utsatts för situationer som har definierats 
som kritiska händelser, där 25,5 % 
hamnade högt på skalan för posttraumatisk 
stress symtom. Det som orsakade mest 
lidande hos ambulanspersonalen var död 
av ett barn eller en kollega. De 
copingstrategier som användes mest i den 
akuta fasen var kognitiva strategier. 

Shepherd & 
Wild 

2014 

Storbritannien 

Emotion regulation, 
physiological arousal 
and PTSD symptoms 
in trauma-exposed 
individuals 

Att undersöka samband 
mellan PTSD symtom 
och förmågan att reglera 
negativa känslor. 

PTSD symtom associerades med 
svårigheter att reglera negativa känslor, 
ökad bortträngning av känslor och sämre 
omvärdering för att nedreglera negativa 
känslor. 

Streb, Häller & 
Michael 

2013 

Tyskland 

PTSD in paramedics; 
Resilience and sense 
of coherence  

Att undersöka om 
känslan av sammanhang 
och motståndskraft har 
ett samband med graden 
av PTSD hos ambulans-
personal. 

Ambulanspersonalens motståndskraft och  
känsla av sammanhang var ett bra skydd 
mot att utveckla  PTSD. 

 


