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ABSTRAKT 

Bakgrund: Tidigare har ambulanssjukvården i Sverige närmast varit en transportorganisation. 

På senare år har dock stora strukturella förändringar gjorts och numera varvas ambulanssjuk- 

sköterskans vardag med avancerade medicinska insatser. Ambulanssjuksköterskans psykiska 

och fysiska välbefinnande utsätts för stora påfrestningar då sjuksköterskan kan utsättas för 

våld, livshotande sjukdomsfall, olyckor och katastrofer. Vissa typer av olyckor är mer 

stressutlösande än andra, exempelvis allvarliga bilolyckor, vilka i många fall får en tragisk 

utgång med livshotande skador eller död som följd. Det är dock inte nödvändigtvis endast de 

stora katastroferna som berör ambulanssjuksköterskan mest eftersom det finns rutiner för hur 

dessa typer av situationer skall hanteras, utan de händelserna som kan uppfattas mest psykiskt 

påfrestande är de som utspelar sig hemma hos en patient. Det är i dessa situationer som en 

ambulanssjuksköterska kan känna sig som mest utlämnad. Människor som utsätts för 

stressande händelser kan utveckla posttraumatiskt stressyndrom. Tidigare forskning om 

effekterna av stressande händelser är vanligtvis inriktad på skadade eller svårt sjuka patienter, 

medan personal inom hälso- och sjukvård hamnat i skymundan. Ambulanssjuksköterskan 

arbetar dagligen i en miljö fylld av stress och de senaste åren har kraven på deras kompetens 

och förmåga att bemästra svåra situationer ökat. Arbetsmiljöverket har utfärdat föreskrifter 

om krisstöd. Enligt dessa föreskrifter skall alla arbetsplatser ha beredskap och rutiner för 

krisstöd. Detta krisstöd skall vara anpassat till verksamhetens art, omfattning och särskilda 

risker.  

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser och 

erfarenheter av krisstöd vid en traumatisk händelse i det dagliga arbetet samt konsekvenser av 

en traumatisk händelse. 

Metod: En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer har genomförts. Dessa 

intervjuer genomfördes under januari och februari 2011. Åtta stycken specialistsjuksköterskor 

med inriktning mot ambulanssjukvård medverkade i studien. Författarna använde sig av ett 

strategiskt urval när dessa åtta deltagare utsågs. 

Resultat: Ambulanssjuksköterskans behov av krisstöd kunde variera från person till person, 

detta beroende på typ av händelse, svårighetsgrad samt omständigheter kring denna. Det fanns 

ingen ensam metod som fungerade för att bearbeta traumatiska händelser utan det behövdes 

flera strategier för att hantera olika typer av situationer. Dock har samtalsstöd visat sig vara 

viktigt för att kunna bearbeta en traumatisk händelse. Var sjuksköterskan vände sig varierade, 

men det vanligaste var att ambulanssjuksköterskan i första hand pratade med kollegan som 

sjuksköterskan arbetade med den dagen. Händelser där barn var iblandade var de som berörde 

mest. De flesta deltagarna i studien ansåg att de lärt sig att hantera traumatiska händelser ju 

fler år de arbetat inom ambulanssjukvården.  

Slutsats: Samtalsstöd var det stöd som belystes mest hos studiedeltagarna. Var ambulans- 

sjuksköterskorna sökte samtalsstöd varierade dock. Ju mer erfarenhet deltagarna hade, desto 

lättare ansågs det vara att hantera traumatiska händelser. 

Nyckelord: Ambulanssjuksköterska, traumatisk händelse, stress, krisstöd 

 

 
 

 



 

ABSTRACT 

Background: In the past the ambulance service in Sweden was a transportation organization. 

In recent years major structural changes have been made and now interspersed ambulance 

medical nursing with more advanced medical care and equipment. Ambulance nurses mental 

and physical well-being subjected to great stress when the nurse can be subjected to violence, 

life-threatening illnesses, accidents and disasters. In their job they meet different kinds of 

accidents which are more stress-provoking than others, such as serious car accidents, many 

who have a tragic end, and life-threatening injury or death as a result. It is not necessarily 

only the big accidents and disasters that make the ambulance nurses physical well-being 

subjected because there are procedures for how these types of situations should be handled. It 

is in these situations as an ambulance nurse may feel most vulnerable, when the events are 

taking place in the patient´s home. In these situations as an ambulance nurse may feel more 

exposed. People that being more exposed of stressful events can develop posttraumatic stress 

disorder. Earlier research about stressful effects of events is normally oriented in injured and 

critically ill patients, meanwhile personal from healthcare is left behind. The ambulance nurse 

are working everyday in a stressful setting and during the last couple of years the demands on 

their qualifications and capability to solve difficult situations has increased. Work 

environment authority has issued regulations about crisis support. All sites must have 

readiness and routines for crises support, according to those regulations. And it must be 

adapted to the nature of activity, extent and specific risks. 

Purpose: The purpose of this study was to describe ambulance nurses experiences of crisis 

support after a traumatic event in their daily work and consequences of a traumatic event. 

 

Method: A qualitative method with semistructured interviews have been conducted. These 

interviews were conducted during January and February 2011. Eight specialist nurses in 

prehospital care participated in the study. The authors used a strategic sampling when these 

eight participants were assigned. 

Result: The ambulance nurse needs for crisis support could vary from person to person, 

dependent on the type of event, severity, and circumstances surrounding this. There was no 

single method that worked to process the traumatic events without the need for multiple 

strategies to deal with different types of situations. Counseling was shown as important in 

order to process a traumatic event. Where the nurse turned to get help varied, but most 

commonly as the ambulance nurse in the first place was talking to his colleague that the nurse 

was working with that day. Events in which children were involved were those that affected 

the most. Most study participants felt that they learned to deal with traumatic events, the more 

years they worked in the ambulance. 

Conclusion: Counseling was the support that was highlighted most in the study. Where the 

ambulance nurses sought counseling varied. The more experience the participants had, the 

easier it was considering to deal with traumatic events. 

Key words: Ambulance Nurse, traumatic event, stress, crisis support 
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INLEDNING 

Enligt Jonsson och Segesten (2003, 2004a) kan människor som utsätts för stressande 

händelser utveckla posttraumatiskt stressyndrom. Tidigare forskning om effekterna av 

stressande händelser är vanligtvis inriktad på skadade eller svårt sjuka patienter, medan 

personal inom hälso- och sjukvård hamnat i skymundan.  Ambulanspersonal som arbetar 

inom prehospital sjukvård utsätts för stressande händelser i deras dagliga arbete som 

innefattar omhändertagande av drabbade och sjuka, och löper därför risk att utveckla 

posttraumatiskt stressyndrom.  

Jonsson (2009a) menar att personal inom ambulanssjukvård dagligen möter människor i kris, 

vilket kan leda till stora påfrestningar på deras psykiska hälsa. Den enskilde vårdaren arbetar 

inte med allvarliga händelser dagligen, men förr eller senare kommer ambulanspersonal 

sannolikt utsättas för en händelse som startar en krisreaktion. 

Sterud, Ekeberg och Hem (2006) skriver i sin litteraturöversikt att ambulanspersonalens 

arbete är väldigt varierande. I studien beskriver författarna att ambulanspersonalen ofta får 

fatta snabba beslut samt tillhandahålla medicinsk vård som kan vara skillnad mellan liv och 

död. Ambulanspersonalens arbete granskas ofta av åskådare och inte sällan arbetar de under 

svåra omständigheter i en obekant och obekväm miljö. Ambulanspersonal hanterar ofta även 

oförutsägbara hot, såsom möjligheten att angripas av våldsamma eller psykiskt instabila 

patienter, eller rentav smittas av någon sjukdom. Vidare skriver författarna att ambulans-

personalens arbete även innefattar omhändertagande av icke-brådskande patienter, såsom 

transporter och att ge adekvat vård till kroniskt och obotligt sjuka patienter. Dessa händelser 

kan ställa olika känslomässiga krav och kan vara mer känslomässigt utmattande. 

BAKGRUND  

Svensk ambulanssjukvård 

Tidigare har ambulanssjukvården i Sverige närmast varit en transportorganisation. På senare 

år har dock stora strukturella förändringar gjorts och numera varvas ambulanssjuksköterskans 

vardag med avancerade medicinska insatser (Jonsson, 2009b). Ambulanssjuksköterskans 

psykiska och fysiska välbefinnande utsätts för stora påfrestningar då sjuksköterskan kan 

utsättas för våld, livshotande sjukdomsfall, olyckor och katastrofer. Vissa typer av olyckor är 

mer stressutlösande än andra, exempelvis allvarliga bilolyckor, vilka i många fall får en 

tragisk utgång med livshotande skador eller död som följd (Jonsson & Segesten, 2003). 

Prehospital omvårdnad  

Inom den prehospitala akutsjukvården har omvårdnaden sin utgångspunkt i vårdvetenskap, 

men i vissa situationer blir inslaget av medicinsk kunskap stor. Socialstyrelsen (SOSFS 

1999:17) har fastslagit att det medicinska ansvaret inom ambulanssjukvården åligger 

sjuksköterskan. Konkret betyder det att sjuksköterskan skall kunna integrera den medicinska 

kunskapen med den vårdvetenskapliga kunskapsbasen och omvårdnaden (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

Holmberg och Fagerberg (2010) beskriver att sjuksköterskan inledningsvis skapar en bild av 

de medicinska förutsättningar och behov som krävs för god omvårdnad, baserat på intuition 

och erfarenhet. Därefter beslutas om den efterföljande vården kommer ha ett medicinskt eller 

omvårdnadsfokus. Omvårdnaden är ett allmänt begrepp som ramar in sjukvård. Det betyder 

att det inte finns någon uttrycklig gräns mellan den medicinska och omvårdnadsmässiga 

vården, även om sjuksköterskan initialt kan ha någon av dem som fokus. Sjuksköterskans 

vård är en ambition att bekräfta och förstå patientens situation och skapa komfort för 
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patienten och deras närstående. Sjuksköterskan skall även ha en förmåga att kunna prioritera, 

bibehålla lagandan bland kollegorna samt se till att patienterna möts av en omvårdande 

attityd. Detta samarbete är viktigt i varje steg inom prehospital akutsjukvård, vilket skapar 

förutsättningar att utföra vård utifrån patientens specifika behov. Dahlberg et al. (2003) menar 

att ambulansteamet är beroende av varandra som kollegor, då det oftast bedrivs en form av 

parvård inom prehospital akutsjukvård. Det är av stor vikt att vårdarna känner tillit till 

varandra, då de ständigt jobbar i nya miljöer och med nya uppdrag, ibland utan verbal 

kommunikation med varandra. Hagiwara och Wireklint-Sundström (2009) har båda i 

ambulansbesättningen ett omvårdnadsansvar, men det är viktigt att det är tydligt vem som 

skall göra vad, för att kunna uppnå patientsäkerhet och vårdkvalitet i omhändertagandet av en 

person. 

Enligt Benner (1993) är sjuksköterskans funktion att effektivt hantera snabbt skiftande 

situationer, att utföra och övervaka behandling, att övervaka och säkerställa kvalitet i praktiskt 

vårdarbete samt att ha en diagnostisk och övervakande funktion. För att effektivt kunna 

hantera snabbt skiftande situationer krävs att sjuksköterskan snabbt kan uppfatta problemet i 

akuta situationer och fördela resurserna därefter i väntan på att läkare kommer. Att utföra och 

övervaka behandling utgår från att sjuksköterskan exempelvis skall kunna ge intravenös 

behandling med minsta möjliga komplikationer och risker. Läkemedlen skall även 

administreras korrekt och säkert och sjuksköterskan skall övervaka patienten för att upptäcka 

eventuella biverkningar, reaktioner och överdoseringar. I övervakandet och säkerställandet av 

kvalitet i praktiskt vårdarbete ser sjuksköterskan till att patienten får en säker vård och 

bedömer vad som riskfritt kan utlämnas eller läggas till medicinska ordinationer från läkare. 

Diagnostisk och övervakande funktion innebär att sjuksköterskan skall ha en förmåga att 

upptäcka och dokumentera viktiga förändringar i patientens tillstånd och att kunna upptäcka 

försämringar i patientens tillstånd innan tydliga, bekräftande tecken uppträder. Suserud och 

Rådestad (2009) menar att arbetet som ambulanssjuksköterska är relativt självständigt och att 

vårdaren måste ha en förmåga att kunna lösa problem och ha ett kreativt och flexibelt 

tänkande. Detta för att ambulanssjuksköterskan skall kunna planera och bedöma vårdåtgärder 

ute på skade-/olycksplats, men även i patientens bostad. 

Ett av sjuksköterskans kompetensområden och kliniska kunnande är enligt Benner (1993) den 

hjälpande rollen. Patienten kan finna stöd i sjuksköterskan som de ej finner hos andra 

människor med hjälpande yrken. Den hjälpande rollen innebär bland annat att vara med 

patienten, ge stöd och tröst och kommunicera genom beröring. Jonsson och Segesten (2003) 

beskriver att ambulanssjuksköterskan kände en stark känsla av engagemang samt stor empati 

med offren och deras familjer vid en traumatisk händelse, men samtidigt kände hon 

maktlöshet. De känslor som beskrivs i studien relaterar till hur det anses vara omöjligt att vara 

oberörd vid möte med ett offer. Känslan av maktlöshet uppstod när det gick upp för 

ambulanssjuksköterskan att det inte fanns något hon kunde göra för att ändra utfallet.  

Traumatisk och allvarlig händelse 

Traumatiska och allvarliga händelser är en del av ambulanssjuksköterskans vardag. Begreppet 

traumatisk händelse definieras av Buijssen (1998 s. 99) som ”en händelse som ligger utanför 

normal mänsklig erfarenhet och som skulle ge upphov till avsevärt lidande hos så gott som 

alla människor”. Med det menas en händelse som är så fruktansvärd, att den berörda personen 

har mycket svårt att hantera den känslomässigt. Jonsson (2009a) menar att det inte är de stora 

olyckorna med många skadade som är de som är svårast för ambulanspersonal att bemästra 

psykiskt, detta då det finns rutiner för sådana händelser och var och en vet sin roll vilket gör 

det lättare att hålla känslorna på avstånd. Faktum är att de situationer som upplevs jobbigast 

och mest traumatiska är de händelser som utspelar sig hemma hos en patient, där t.ex. ett 

självmord begåtts eller ett barn har avlidit, eftersom det för ambulanspersonal är lättare att 

känna sig ensam och utlämnad i dessa situationer. De känslomässiga reaktionerna som 
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ambulanspersonalen får är direkt kopplade till den traumatiska händelsen, men det finns inget 

som pekar på att händelsen måste vara extrem för att en sådan reaktion skall utlösas.  

Socialstyrelsen definierar begreppet allvarlig händelse som ”händelse som är så omfattande 

eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas på ett särskilt sätt” (SOSFS 

2005:13). Vidare skriver Socialstyrelsen att allvarlig händelse används som ett samlings-

begrepp för alla stora olyckor, katastrofer, svåra påfrestningar och extraordinära händelser 

(Socialstyrelsen, 2008). 

Konsekvenser av traumatiska händelser 

Ambulanspersonalens psykiska hälsa kan påverkas av traumatiska händelser och höga nivåer 

av kronisk stress. En studie gjord av Ploeg och Kleber (2003) visar att en oroväckande stor 

del av respondenterna kände sig trötta. De mest framträdande stressfaktorerna var de sociala 

aspekterna av arbetsmiljön, då i synnerhet brist på stöd från kollegorna, brist på stöd från 

ledningen samt dålig kommunikation. Dessa faktorer har visat sig vara grunden för 

posttraumatiska reaktioner, utbrändhet och trötthet. Jonsson, Segesten och Mattsson (2003) 

menar att ambulanspersonal ständigt är utsatta för traumatisk stress på grund av den höga 

exponeringen av mänskligt lidande. Även om det finns ett växande intresse för att studera 

traumatisk stress i Sverige, är det få studier som undersökt förekomsten av traumatisk stress. 

Hittills har gjorda studier främst belyst katastrofer.  

Konsekvenser av traumatisk stress 

För att kunna fastställa diagnosen posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, skall personen ha 

exponerats för en svår situation eller händelse som gett upphov till allvarlig stress. Det talas i 

termer om tre symptomgrupper: återupplevande, undvikande och minnesförlust/ förhöjd 

arousalnivå. PTSD är förmodligen det mest välkända psykiatriska sjukdomstillståndet efter ett 

psykiskt trauma (Michel, 2010).  

Enligt Sterud et al.(2006) är det vanligare med posttraumatisk stress hos ambulanspersonal 

jämfört med hos den allmänna befolkningen i Sverige. Hos ambulanspersonalen uppgår denna 

siffra till 21,5 procent medan den hos den allmänna befolkningen uppgår till 2,6 procent. 

Jonsson, Segesten och Mattsson (2003) menar att information måste spridas bland ledning 

och ambulanspersonal för att öka medvetenheten om PTSD. Ledningen skall kunna 

identifiera de som lider av posttraumatisk stress och vidta åtgärder därefter. Vissa anställda 

inom ambulanssjukvården utsätts för så pass höga stressnivåer att de kan komma att behöva 

professionell rådgivning.  

Även om ambulanspersonal måste hantera svåra situationer och händelser, är tillfreds-

ställelsen bland personalen hög (Ploeg & Kleber, 2003; Alexander & Klein, 2001). 

Ambulanspersonalen anser att omhändertagande av patienter är givande och tillfredsställande, 

vilket gör det lättare att hantera de sämre sidorna av arbetet (Ploeg & Kleber, 2003). Enligt 

Alexander och Klein (2001) upplevde dock 73 procent av ambulanspersonalen att ledningen 

inte bekymrade sig om personalens välbefinnande efter traumatiska händelser. 
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Bearbetning av traumatiska händelser 
 

Krisstöd 

Enligt Socialstyrelsen (2008) är krisstödet en del i sjukvårdsinsatsen vid allvarlig händelse 

som leds av en sjukvårdsledare och en medicinskt ansvarig person. Krisstödet i skadeområdet 

organiseras i samverkan med räddningstjänst och polis. Den särskilda sjukvårdsledningen 

avgör även om någon annan speciellt utbildad personal för krisstöd ska skickas ut tillsammans 

med en sjukvårdsgrupp. Den drabbades behov av krisstöd kan variera från person till person 

beroende på typen av händelse, svårighetsgrad samt omständigheter kring denna. I den ofta 

kaotiska akuta situationen med begränsade resurser går det dock att urskilja en rad olika 

behov utifrån de drabbades perspektiv. 

Arbetsmiljöverket (AFS, 1999:7) har utfärdat föreskrifter om första hjälpen och krisstöd. 

Enligt föreskrifternas 5 § ska alla arbetsplatser ha beredskap och rutiner för första hjälpen och 

krisstöd, anpassat till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Det skall även 

säkerställas att anställda känner till rutiner för krisstöd och första hjälpen på arbetsplatsen. 

Enligt 7§ skall chefer och arbetsledare ha kunskaper i krisstöd, för att kunna samordna detta 

på ett lämpligt sätt. Vidare menar arbetsmiljöverket att psykiskt och socialt omhändertagande 

i den akuta fasen innebär att ge omsorg och skapa trygghet. När den drabbade sedan känner 

trygghet får den anställde en möjlighet att prata om sina upplevelser. Vid en allvarlig händelse 

på en arbetsplats kan ett s.k. ”avlastningssamtal” ha stor betydelse för det psykiska 

tillfrisknandet. Det är viktigt för den drabbade att få dela upplevelsen med någon och 

tillsammans med gott omhändertagande är detta grundpelaren för att mildra stressreaktionen 

och förhindra framtida ohälsa. Enligt Jonsson och Segesten (2003) är hantering av en 

traumatisk upplevelse en tidskrävande process för ambulanspersonal. Under denna process är 

det nödvändigt att få stöd och bekräftelse. Att dela upplevelsen med någon de känner 

förtroende för samt prata om den stressande upplevelsen internt, är något som 

ambulanspersonal anser är nödvändigt. Att genom samtal aktivt kunna konfrontera de intryck 

och reaktioner som gör sig påminda vid dessa typer av situationer, tros det vara lättare att 

bearbeta minnen av den traumatiska händelsen.  

Michel (2010) menar att om personal får utbildning om stress och olyckor, tycks det få 

positiva effekter i efterförloppet. Det kan även bero på att ambulanspersonalen är mer mentalt 

förberedd för det oväntade, och därmed har en högre handlingsberedskap. Vidare beskriver 

författaren att utbildning av personalen som jobbar nära traumatiska händelser bör omfatta 

sätt att undvika att identifiera sig med offren, träna sig i att bemästra svåra situationer, fungera 

optimalt och på så sätt kunna utnyttja sitt sociala nätverk. 

Alexander och Klein (2001) anser att det inte finns en ensam metod som fungerar för att 

bearbeta traumatiska händelser utan det behövs flera strategier för att hantera olika typer av 

situationer. Forskarna menar vidare att träning och förberedelser inför traumatiska situationer 

sannolikt ökar förmågan att hantera svåra och utmanande situationer. 

Jonsson och Segesten (2003) menar att när ambulanspersonalen misslyckas i sina försök att 

vårda de drabbade kan känslor av skuld och ångest uppkomma. Den inledande hanteringen av 

stress sker genom en inre dialog där de försöker klara av den traumatiska händelsen. Under 

denna process är det nödvändigt att få stöd, bekräftelse samt möjlighet att dela upplevelsen 

med någon de känner förtroende för.  

Vidare belyser Jonsson och Segesten (2004a) vikten av att samtala med andra för att kunna 

lämna en stressande händelse bakom sig. Genom samtal med kollegor och andra medhjälpare, 

kan ambulanssjuksköterskan aktivt konfrontera de intryck och reaktioner som uppkommer 

efter en traumatisk händelse.  
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Copingstrategier 

Med coping, bemästring, menas det sätt som en individ bemöter och försöker anpassa sig till, 

såväl inre som yttre hot. Denna funktion kan endast viljemässigt påverkas och beror på hur 

hotet uppfattas samt vad sjuksköterskan har för erfarenheter kring krishantering sedan 

tidigare. Vidare menar författaren att människors syn på världen och deras nära omgivning i 

kombination med individuell personlighetsknuten affektreglering kommer att påverka den 

emotionella värderingen i en situation, människors copingstrategier blir kopplade till en 

potentiell traumatisk händelse (Michel, 2010). 

I Alexander och Kleins (2001) studie har det framkommit att ambulanspersonal använder sig 

av olika copingstrategier för att kunna bemästra traumatiska händelser. Hälften av 

ambulanspersonalen i studien upplevde även att det var lättare att bemästra traumatiska 

händelser ju oftare de blivit utsatta för dessa. Studiedeltagarna föredrog att prata med sina 

kollegor, men även andra copingstrategier såsom humor, att se fram emot ledighet samt att 

tänka på sin egen familj framkom. Även Jonsson och Segesten (2004b) har gjort en studie 

som påvisar att ambulanspersonal anser att stöd från andra är av stor vikt för att kunna 

bearbeta en traumatisk händelse. 

Problemformulering 

Forskning kring krisstöd har hittills främst varit inriktad på offren i dessa olyckor. Personal 

inom ambulanssjukvård förväntas vara mentalt förberedda och kunna hantera allvarliga 

händelser trots bristande utbildning i krishantering. Detta kan leda dels till bristande stöd för 

offren, men även till en känsla av otillräcklighet hos ambulanssjuksköterskan. Vidare måste 

ambulanssjuksköterskan få möjlighet att reflektera över det inträffade (Jonsson, 2009a). På 

den punkten är alla olika, vissa anser att stödet från s.k. kamratstödjare är bra, medan andra 

finner stöd i en kollega eller någon familjemedlem. 

Jonsson och Segesten (2003) beskriver att det är viktigt att ytterligare empiriska studier 

gällande stress och stressrelaterade händelser genomförs. Denna kunskap kan hjälpa 

ambulanspersonalen att förstå och hantera traumatiska händelser som är, och som alltid 

kommer att vara, en oundviklig del av ambulanspersonalens roll. 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser och 

erfarenheter av krisstöd vid en traumatisk händelse i det dagliga arbetet samt konsekvenser av 

en traumatisk händelse. 
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METOD 

Metodval 

I denna studie har kvalitativ metod med intervjuer använts för att förutsättningslöst samla in 

data om erfarenheter och upplevelser. En intervju innebär en interaktion mellan deltagare och 

intervjuare och detta samspel kan generera kunskap om deltagarnas upplevda situation (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Enligt Dahlberg (1997) lämpar sig kvalitativa intervjuer väl för studier 

inom hälso- och sjukvård då många saker kan vara svåra att belysa och mäta. Holme och 

Solvang (1997) menar att styrkan med kvalitativa metoder är att helhetsbilden beaktas vilket 

möjliggör en ökad förståelse för sociala sammanhang och processer. Hade kvantitativ metod 

valts hade informanternas tankar och känslor kring krisstöd inte kunnat lyftas fram på samma 

sätt som vid en studie av kvalitativ design. Intervjuerna gjordes för att belysa en grupp 

ambulanssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av krisstöd vid en traumatisk händelse 

i det dagliga arbetet.  

Urval  

För att få en variationsbredd i studien satte författarna upp inklusionskriterier för deltagande i 

studien. Dessa var att samtliga deltagare skulle ha arbetat inom ambulanssjukvård i minst tre 

år samt att deltagarna skulle gå eller ha gått specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning 

mot ambulanssjukvård. Detta för att personen ifråga skulle ha erhållit erfarenhet av yrket. 

Deltagarna i studien valdes strategiskt ut bland de som uppfyllde kriterierna för deltagande, 

med hänsyn till ålder, antal år i yrket, utbildning och kön i enlighet med Fridlund (2006).  

Datainsamling och genomförande 

Två verksamhetschefer i mellan- respektive södra Sverige tillfrågades, via brev (se bilaga II) 

om tillåtelse att genomföra intervjuer på deras respektive ambulansstationer. Detta val gjordes 

då författarna ansåg att studien skulle bli mer rik på data och en bredd på resultatet lättare 

skulle erhållas än om endast intervjuerna skulle ha genomförts på en enskild ambulansstation. 

Verksamhetscheferna gav sitt samtycke och totalt åtta deltagare utsågs, fördelade på dessa två 

stationer. Sektionsledaren/chefen på respektive station informerade oss om vilka ambulans-

sjuksköterskor som hade rätt kompetens för vår studie. Författarna sökte personligen upp 

dessa åtta sjuksköterskor och gav en kort muntlig sammanfattning av studiens syfte. Samtliga 

åtta tillfrågade valde att delta i studien. Av dessa åtta informanter var tre deltagare män och 

fem deltagare kvinnor. Informanterna var i åldrarna 34 till 64 och hade arbetat inom 

ambulanssjukvården mellan 4 och 29 år. Två av informanterna gick sista terminen på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård, övriga sex var 

färdigutbildade. De åtta deltagarna, som är kollegor med författarna, informerades om 

studiens syfte och tidsåtgång och samtliga erhöll forskningspersonsinformation, se bilaga I. 

Deltagarna fyllde även i ett samtyckesformulär och informerades om att alla uppgifter 

kommer att bearbetas anonymt samt att de när som helst, utan vidare förklaring, kan välja att 

avbryta sin medverkan. En lämplig tid för intervjun valdes därefter ut, i de flesta fall i 

anslutning till deltagarnas arbetspass början eller slut. Intervjuerna spelades in digitalt med 

hjälp av diktafon och transkriberades sedan ordagrant. Intervjuerna varade cirka 17 till 28 

minuter och inleddes med frågan ”vad kan göra dig berörd i ditt dagliga arbete?”. En 

semistrukturerad intervjuguide med i förväg formulerade och öppna frågor har använts, se 

bilaga II. Två pilotintervjuer har genomförts för att säkerställa att frågorna i intervjuguiden 

var relevanta för studiens syfte, författarna utförde en pilotintervju vardera. Enligt Kvale 

(2009) är en pilotstudies huvudsyfte att säkerställa frågornas relevans för problemställningen 

och att allt fungerar som tänkt. Dessa pilotintervjuer kunde efter viss omformulering och 

komplettering av frågorna i intervjuguiden sedan användas i analysen. Varje författare 

intervjuade fyra personer vardera och dessa intervjuer skedde av logistiska skäl på författarnas 

respektive arbetsplats och genomfördes under januari och februari 2011. 
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Analys av data  

Manifest innehållsanalys har genomförts enligt Graneheim och Lundmans (2004) 

innehållsanalys, utifrån en induktiv ansats. Författarna som genomfört denna analys, läste var 

och en för sig igenom samtliga åtta intervjuer för att få en helhetsbild av vad som skulle 

analyseras. Därefter reflekterade och diskuterade författarna kring vad som var textens 

huvudsakliga innehåll, detta för att försäkra sig om att innehållet tolkades likadant av båda 

författarna. Författarna analyserade en intervju tillsammans för att sedan analysera de 

intervjuer författaren själv genomfört. Därefter läste den andra författaren igenom analysen 

och fick då chans att komplettera och komma med synpunkter. I de transkriberade 

intervjuerna identifierades sedan meningsenheter som kondenserades, abstraherades och 

benämndes med en kod. Koderna sorterades sedan in under olika kategorier. Författarna valde 

att avsluta sin analys där, och därmed utesluta teman ur analysen. Detta på grund av 

intervjuernas begränsade längd samt att en manifest innehållsanalys har använts, och således 

ingen tolkning av materialet gjorts.  

Till analysprocessen hör särskilda begrepp. I denna studie har författarna använt sig av 

begreppen meningsenhet, kondenserad mening, kod samt kategori vid analysen av 

intervjuerna. Meningsenhet innebär att en meningsbärande del av texten används, vilken kan 

utgöras av ord, meningar eller hela stycken. Grunden till analysen utgörs av lagom stora 

meningsenheter. Under analysprocessen kondenseras meningsenheten, den görs kortare och 

mer lätthanterlig utan att för den sakens skull förlora det centrala innehållet i texten. Därefter 

abstraheras den kondenserade texten och förses med koder . En kod beskriver kortfattat en 

meningsenhets innehåll. Flera koder med liknande innehåll skapar en kategori (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

 

Menings- 

enhet 

Kondenserad 

mening 

Kod Kategori 

”kollegan som 

är med ger mig 

bäst stöd, som 

har delat samma 

upplevelse och 

erfarenhet som 

jag” 

Kollegan ger 

bäst stöd 

Kollegialt stöd  

”jag tycker att 

det är jättebra 

att det finns 

kamratstödjare” 

Stöd från 

kamratstödjare 

Kamratstödjare Samtalsstöd 

”Då fick jag 

hjälp att gå till 

en beteende-

vetare.. Pro-

fessionell hjälp. 

Fick 

professionell 

hjälp av 

beteendevetare 

Professionell 

hjälp 
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Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet 

Graneheim och Lundman (2008) skriver att med tillförlitlighet menas att forskaren under hela 

forskningsprocessen styrker sina ställningstaganden. I detta arbete har båda författarna läst 

igenom samtliga intervjuer och sedan tillsammans analyserat en av intervjuerna för att sedan 

analysera intervjuerna var för sig. Efter analysen har den andra författaren läst igenom 

analysen och fått tillfälle att komma med kompletteringar och synpunkter. Vid tillfällen där 

problem med analysen uppstått, har författarna tillsammans genomfört delar av analysen. 

Detta ökar tillförlitligheten i resultatet. Även trovärdighet omfattar hur användbart eller 

överförbart ett resultat är. Urval, datainsamling och analys har noggrant beskrivits då Polit 

och Beck (2004) anser att det är nödvändigt för att resultatet skall kunna överföras till andra 

grupper, i det här fallet andra ambulansstationer.  

Forskningsetiska överväganden 

Tillstånd att genomföra studien söktes hos verksamhetscheferna i de två berörda regionerna. 

Respondenterna erhöll både muntlig och skriftlig information om studien och dess syfte och 

deltagarna inkluderas efter informerat samtycke. Allt deltagande var frivilligt och deltagaren 

kunde när som helst avbryta sitt deltagande. Deltagarna garanterades att data hanteras 

konfidentiellt och att all redovisad data avidentifieras. Efter genomförd studie kommer 

inspelningarna att kasseras, för att i möjligaste mån kunna bibehålla respondentens 

anonymitet. Författarna har en tid efter intervjuerna kontaktat deltagarna för att säkerställa att 

dessa mår bra och att intervjuerna inte väckt några dolda känslor som deltagarna behöver ha 

hjälp med att bearbeta ytterligare. Deltagarna har dock inte gett uttryck för att sådant stöd 

skulle behövas. 

 

Enligt Medicinska forskningsrådet (2003) har forskningsetiska principer fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I vart och 

ett av dessa krav finns specificerat vad forskaren bör ta hänsyn till. Dessa etiska aspekter har 

beaktats under genomförandet av denna studie. I enlighet med informationskravet har 

deltagarna fått information om studiens syfte och upplägg, kontaktuppgifter till författarna, 

nyttan av studien, att allt deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan. Samtyckeskravet har uppnåtts genom att informerat samtycke har inhämtats från 

samtliga deltagare. Vidare har konfidentialitetskravet beaktats genom att författarna förvarat 

data utom räckhåll för obehöriga, för att undvika att dessa data skulle kunna härledas till 

enskilda deltagare. Uppgifterna som framkommit i detta arbete kommer ej användas till något 

annat ändamål, i enlighet med nyttjandekravet.  

RESULTAT 

Resultatet presenteras i form av kategorierna samtalsstöd, chefsstöd, stöd från arbetsgivare, att 

gå in i en roll, känslor som kan uppkomma efter en traumatisk händelse, självständigt 

bearbetande/reflektion samt påverkat omvårdnadsarbete. Vissa kategorier är även uppdelade i 

subkategorier. 

Samtalsstöd 

I intervjuerna framkom att det varierar var ambulanssjuksköterskan söker stöd efter en 

traumatisk händelse. En del fann stöd hos kollegan de åker tillsammans med, medan andra 

fann exempelvis kamratstödjare mycket effektivt. Gemensamt för alla deltagare är dock att 

det fanns en medvetenhet om vikten av samtal efter en traumatisk händelse, detta för att 

ambulanssjuksköterskan skulle kunna ventilera vad hon varit med om och på så sätt 

förhoppningsvis må bättre. 
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”Det är ju egentligen det (prata) jag behöver göra i ett sånt läge 

för att få den här övertrycksventilen att släppa, så att man inte 

kommer hem med det hela” 

Samtalsstödet ansågs vara bra då ambulanssjuksköterskan fick en möjlighet att prata om 

händelser och tankar som dök upp i samband med körningar. I flera intervjuer lyfte deltagarna 

fram det positiva med att ha en organisation att vända sig mot. På så sätt blev det även lättare 

att få stöd och vägledning av kamratstödjare på arbetsplatsen. En ambulanssjuksköterska 

uttryckte att det är bra med samtal med kollegor, men att samtal med kamratstödjare knyter 

ihop säcken.  

”därefter, när man haft det första genomgående samtalet så kan 

man eventuellt göra en liten paus, kanske en dag kan räcka för 

att få chansen att bearbeta lite själv från det samtalet och sen 

knyta an till det med hjälp av kamratstöd” 

Kamratstödjare 

De allra flesta deltagarna i studien var väl medvetna om vem eller vilka som var 

kamratstödjare på arbetsplatsen och vilka de således kunde vända sig till för att få extra stöd 

efter en händelse som påverkat ambulanssjuksköterskorna. Kamratstödjaren sågs i de allra 

flesta fall som en trygghet och framförallt ett stöd för de ambulanssjuksköterskor som ansåg 

att de behövde mer samtalsstöd än vad den närmaste kollegan kunde erbjuda. Det ansågs 

mycket positivt att det fanns kamratstödjare att vända sig till.  

”tycker jag är väldigt bra, man känner sig trygg att dem 

(kamratstödjarna) tar hand om oss som ofta får vara med om 

konstiga händelser” 

Kollegialt stöd 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde kollegan som det bästa stödet efter en traumatisk 

händelse och var således det stöd som var mest framträdande på arbetsplatsen. 

Ambulanssjuksköterskorna jobbade tätt tillsammans med sin kollega och sökte ofta stöd och 

tröst hos denne. Flera deltagare menade att det är lättast att prata med kollegan just för att 

denne delade samma upplevelser och erfarenheter. Vidare ansåg ambulanssjuksköterskorna att 

de inte behövde lägga vikt i att förklara hur jobbet och rutiner fungerar, då kollegorna redan 

var införstådda med det. 

”kollegan som är med ger mig bäst stöd, som har delat samma 

upplevelse och erfarenhet som jag”  

Undantagsfallet, ansåg flera deltagare, var i de fall då ambulanssjuksköterskan arbetade med 

en timvikarie eller en annan person, som de inte kände särskilt väl. I dessa fall kände 

ambulanssjuksköterskorna att de inte kunde vara ärliga och öppna för hur de kände. 

 

”jag ventilerar inte det här med min kollega då han inte var så 

pratglad” 

 

”alltså, man pratar ju med sin kollega först och främst, sen kan 

det ju hända att man åker med en timvikarie eller sådär… ” 

Professionellt stöd 

Om ambulanssjuksköterskan ansåg att stödet hos kollegan, kamratstödjaren eller arbets-

platsen inte var tillräcklig, fanns ytterligare hjälp att få. Det framkom i en intervju att en av 

deltagarna mått så pass dåligt efter en händelse att den första stödjande hjälpen på 
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arbetsplatsen inte var tillräcklig. Hon fick då hjälp av sin arbetsgivare att vända sig till mer 

professionell hjälp, en utbildad beteendevetare, som vägledde deltagaren så att denne 

småningom kunde gå vidare och släppa det som tyngde deltagaren.  

”Då fick jag hjälp att gå till en beteendevetare. Professionell 

hjälp då…” 

Familjestöd 

Flera av deltagarna uttryckte att de även hade stöd hemifrån. Vissa ansåg att stödet från 

maken/makan var mycket betydelsefullt därför att deltagarna kände en större trygghet då det 

är lättare att öppna sig och vara helt ärlig mot någon de känner utan och innan och som de 

delar sin vardag med. I de fall där deltagarna sökte stöd hemifrån framkom det att 

maken/makan även arbetade inom liknande verksamhet och hade således förståelse för 

situationen och ambulanssjuksköterskans arbetsmiljö.  

”Såklart känns det tryggt att veta att man har en man hemma som 

förstår om man är lite nere…” 

Chefsstöd 

I ett av länen framkom det i flera fall att deltagarna var mycket nöjda med och hade 

förtroende för sin chef då de kände stöd från denne. Detta då deltagarna arbetade nära sin chef 

och hade ständig kontakt med denne. 

”Det är så himla bra att vi har en bra chef faktiskt” 

I det andra distriktet lyftes inte chefsstödet fram på samma sätt, utan deltagarna fokuserade på 

annat stöd såsom exempelvis kollegialt stöd och kamratstödjare. 

Stöd från arbetsgivare 

Flera av deltagarna upplevde att arbetsgivaren hade en viktig roll i krisstödshantering, detta så 

att upplevelserna och erfarenheterna kring en traumatisk händelse skulle kunna bearbetas och 

förebyggas. De upplevde att det var arbetsgivarens ansvar är att se till attambulanssjuk-

sköterskan kände sig trygg med att krisstöd kunde erhållas om så var nödvändigt. På de båda 

ambulansstationerna hanterade de båda arbetsgivarna situationer olika. Gemensamt var dock 

att det fanns en medvetenhet kring vikten av krisstöd. Flera av deltagarna ansåg sig bli sedda 

och bekräftade av arbetsgivaren efter en traumatisk händelse 

”så försöker dom ju knyta upp på en gång om dom hör att man 

haft nån konstig körning så kan dom komma och fråga ibland hur 

är det? Hur var det på den här körningen?” 

Flertalet av deltagarna hade mestadels positiva erfarenheter av krisstödet på sin arbetsplats, 

detta illustreras i nedanstående citat:  

”jag tycker det är bra och jag känner mig trygg att dom tar hand 

om oss som ofta får vara med om konstiga händelser” 

”Jag tycker krisstödet på arbetsplatsen fungerar jättebra” 

Det fanns dock en organisatorisk brist som flera deltagare lyfte fram, detta innefattade bland 

annat problem med kamratstödjarnas beredskap under semestertider. Vissa perioder hade 

ordinarie kamratstödjare och chefer semester samtidigt. En annan brist som framkom var att 

arbetsgivaren i vissa fall aldrig lyckades får vetskap om att krisstöd kan behöva aktiveras, då 

de helt enkelt inte fått reda på vad som hänt. 
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”Klart att det kanske missas, för det behöver ju inte vara stora 

händelser utan små händelser som berör..” 

”jag tycker att det fungerar bra, förutom när de gett för många 

av kamratstödjarna semester samtidigt. Det är då det fallerar” 

Att gå in i en roll 

Det fanns flera tekniker för ambulanssjuksköterskorna att kunna hantera de situationer som 

uppstod i det dagliga arbetet. Att gå in i en roll, att bygga upp ett skydd, var en av sakerna 

som framkom i flera av intervjuerna. Det ansågs vara lättare att distansera sig till det 

inträffade när ambulanssjuksköterskan väl tagit på sig arbetskläderna och därmed klivit in i en 

roll som professionell vårdare där ingen eller ingenting kan ta sig genom skalet. En av 

deltagarna beskrev detta på följande sätt: 

”När man är på plats så funkar det, det känns som att när man 

tar på sig kläderna så går man in i en form av roll, någon form av 

skydd” 

Känslor som kunde uppkomma efter en traumatisk händelse 

Att bli berörd 

För en ambulanssjuksköterska var det svårt att förneka att hon någon gång blivit illa berörd i 

sitt arbete. Det var inte enbart de stora händelserna som väckte sådana reaktioner hos 

sjuksköterskan, utan även mindre händelser, framförallt där barn var inblandade. Flera av 

deltagarna har uppgett just barn som en av de saker som de ansåg sig bli mest berörda av. Då 

inte enbart barn som råkat ut för skada eller sjukdom, utan även de barn som hon såg for illa i 

hemmet.  

”Det som berör mig är barn… Det är ju egentligen lite för att det 

är dom situationerna som knyter an till mitt eget liv litegrann”  

Att känna sig otillräcklig/maktlös 

Ibland kunde känslan av otillräcklighet dyka upp hos ambulanssjuksköterskan. Hon hade gjort 

allt hon kunnat vid till exempel ett hjärtstopp, men ändå räckte det inte till. I samband med 

detta kunde funderingar kring den egna kompetensen och kunskapen även uppkomma. Känsla 

av otillräcklighet kunde även uppkomma i kontakt med anhöriga. Ambulanssjuksköterskan 

skulle inte enbart vårda patienten, utan tvingades även i många fall stötta förkrossade 

anhöriga.  

 ”man ifrågasätter sig själv och sin egen kunskap” 

Att känna sig stressad 

Ambulanssjuksköterskan upplevde en viss stress i situationer som inte kändes bekväma. Det 

kunde handla om patienter som behövde vård på allmänna platser, där det samlats många 

åskådare, eller patienter som behövde vård i hemmet, men där anhöriga hade svårt att 

bibehålla lugnet och därför stressade upp ambulanssjuksköterskan omedvetet.  

”jag blev ganska stressad av att hon var så upprörd och skrek för 

att hon tyckte att vi kunde ge honom en spruta så han kom till liv” 

Att inte väcka krisreaktion 

Endast en av ambulanssjuksköterskorna ansåg att hon arbetat så pass många år som 

sjuksköterska inom prehospital sjukvård, samt var så förankrad i sig själv, att ytterst få 

händelser väckte krisreaktioner hos henne som person. 
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”jag är så förankrad i mig själv att det väcker inte särskilt stora 

krisreaktioner hos mig” 

Självständigt bearbetande/egen reflektion 

Att vara förberedd 

Ambulanssjuksköterskorna kände att de aldrig kunde vara helt förberedda på den situation de 

ställdes inför, och mental förberedelse upplevdes av sjuksköterskorna som betydelsefullt för 

att kunna få ett bra flöde i arbetet hos patienten. Flera av deltagarna har under intervjuerna 

uppgett att de vid flera tillfällen inte varit mentalt förberedda på vad de mötte. En deltagare 

berättade om ett larm där det brast i utlarmningen, vilket gjorde att vederbörande blev mycket 

ställd när hon väl kom till platsen. 

”..det enda vi visste var adressen och 8X.  Då tänkte jag att nu är 

det någon gamling som lagt av nu på morgonen… När vi kommer 

in visar det sig att det är en tjej född -8X” 

Eget välbefinnande  

Det egna välbefinnandet hade en central roll i flera intervjuer, men endast en deltagare kunde 

sätta ord på det och uttryckte tydligt att det egna välbefinnandet hade stor påverkan på hur 

hon kunde klara av att hantera situationer i sitt dagliga arbete. 

”en annan faktor som även spelar in är hur jag som person mår” 

Att rannsaka sig själv 

En av deltagarna lyfte fram att hon efter varje traumatisk händelse rannsakade sig själv, hon 

frågade sig själv om det var något hon kunde ha gjort annorlunda, innan hon tog stöd av en 

annan person. Hon började med att gå igenom händelsen själv, för att sedan konstatera att hon 

förmodligen gjort allt hon kunnat. Därefter gick hon vidare och pratade då av sig antingen 

med kollegan som var med, eller med en kamratstödjare. 

”Man rannsakar sig själv och frågar: är det något annat jag 

hade kunnat göra annorlunda?” 

Stöd av tidigare erfarenheter 

Gemensamt för ambulanssjuksköterskorna i studien var att alla upplevde att de med tiden 

hade lättare att hantera svåra situationer. En sjuksköterska med mångårig erfarenhet från 

prehospital akutsjukvård hade fått se och uppleva mycket. Det gjorde att hon dels var mer 

bekväm i arbetet med patienten och dels att hon lärt sig hantera kriser bättre, hon tog inte åt 

sig lika lätt som tidigare. 

”som sagt, med åren har jag lärt mig att hantera det jag jobbar 

med” 
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Påverkat omvårdnadsarbete 

Deltagarna i studien ansåg alla att omvårdnadsarbetet påverkades om sjuksköterskan upplevt 

en traumatisk händelse och snart därefter tvingades åka på nästa larm. Även om 

omvårdnadsarbetet påverkades, ansåg inte alla deltagare att det påverkades negativt.  

En av ambulanssjuksköterskorna ansåg att arbetet efter en traumatisk händelse snarare 

förbättrades, eftersom hon då kände att hon blev personligt engagerad. En annan av 

ambulanssjuksköterskorna menade att om hon ställdes inför en liknande händelse igen, så gav 

hon bättre vård eftersom hon upplevde att hon då la ner mer energi på patienten. 

”ställs man inför en liknande situation igen så ger man mer…” 

En annan sjuksköterska hade en snarlik erfarenhet 

 ”man verkligen tänker på att nu ska det bli bra” 

Ambulanssjuksköterskorna menade att de med tiden kunde släppa en händelse som de blivit 

påverkade och berörda av. Däremot menade flertalet av deltagarna att de kunde känna ett 

bristande engagemang i omvårdnaden av patienten om de själva kände sig ur form. De kände 

att de gav sämre omvårdnad och att de överlag blev på sämre humör, vilket även det kunde 

påverka omhändertagandet av patienten. 

”det är klart omvårdnadsarbetet påverkas… Ibland har man dagar man inte 

mår så bra. Man vill inte lägga så mycket energi på arbetet. Det handlar ju 

mycket om att vara mänsklig” 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna använde sig av Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys vid analysen av 

dessa åtta intervjuer. Författarna upplevde stundtals svårigheter med dataanalysen då data 

enligt denna metod aldrig får rymmas i två kategorier, men ej heller falla mellan två 

kategorier. Data får ej heller uteslutas för att lämplig kategori saknas. Författarna upplevde det 

även svårt att namnge vissa kategorier och vissa data ansågs även angränsa till två olika 

kategorier. Enligt Graneheim och Lundman (2008) kan dock människors upplevelser vara så 

pass sammanflätade att de kan rymmas i två eller flera kategorier. Den kategori som ansågs 

mest lämplig valdes i de fall författarna hade svårt att placera in data i rätt kategori. 

Åtta studiedeltagare kan uppfattas som få, och enligt Kvale (1997) kan så få intervjuer inte ge 

underlag för generalisering. Anledningen till antalet deltagare var att det inte fanns fler 

ambulanssjuksköterskor som stämde in på författarnas inklusionskriterier gällande 

vidareutbildning inom ambulanssjukvård och erfarenhet. Benner (1993) poängterar dock att 

erfarenhet inte enbart innebär antal tjänsteår, utan snarare den process som sjuksköterskan går 

igenom där teorier och föreställningar förfinas allteftersom hon möter allt fler praktiska 

situationer. I detta arbete har dock författarna valt att utgå från antal tjänsteår då det är svårt 

att jämföra deltagarnas erfarenhet på annat sätt. 

I efterhand har detta upplevts positivt av författarna dels med tanke på tidsaspekten, men även 

då materialet på så sätt blivit mer lätthanterligt. Författarna är dock mycket nöjda över 

spridningen av deltagarna, dels könsmässigt, men även ålders- och erfarenhetsmässigt. I 
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efterhand kan konstateras att antalet sjuksköterskor som läst till specialistsjuksköterska med 

inriktning på ambulanssjukvård var förvånansvärt få. Detta tror författarna beror på att det är 

en så pass ny utbildning. Författarna till denna studie har noterat att det inom ambulans- 

sjukvården är vanligt med specialistsjuksköterskor inom andra områden såsom anestesi eller 

intensivvård. Hade även dessa sjuksköterskor inkluderats hade deltagarantalet, och kanske 

även resultatet, sett helt annorlunda ut. 

Om författarna skulle göra en ny studie skulle mer tid läggas på frågorna. I denna studie fanns 

sex fasta frågor, men utöver det tillkom det i flera fall följdfrågor. Hade fler frågor formulerats 

från början är det möjligt att ett utförligare resultat erhållits och inspelningarna blivit längre. 

Intervjuerna varade nu mellan 17 och 28 minuter. Kvale (1997) menar dock att det inte är 

längden på intervjun som är avgörande, utan kvaliteten på intervjun. Författarna upplevde 

dock att kvaliteten på intervjuerna förbättrades ju fler intervjuer som genomfördes. 

I studien medverkade ambulanssjuksköterskor från två ambulansstationer i mellan- respektive 

södra Sverige. Då två ambulansstationer medverkar anser författarna att resultatet blir bredare 

och mer rikt på data än om endast en ambulansstation hade medverkat. Även då 

upptagningsområdet och antalet deltagare är begränsat tror författarna att resultatet ändå kan 

överföras till andra ambulansstationer i Sverige eftersom tillvägagångssättet i studien 

noggrant beskrivits. Detta är i enlighet med vad Polit och Beck (2004) anser vara av vikt för 

att kunna överföra ett resultat till andra grupper eller situationer. 

Det finns ett begränsat antal studier som berör ämnet krisstöd inom ambulanssjukvården 

(Jonsson, Segesten & Matsson, 2003; Sterud & Ekeberg, 2006). Detta har varit kännbart för 

författarna till denna studie då de haft svårigheter att finna relevanta vetenskapliga artiklar 

som överensstämmer med studiens syfte. Flera av de artiklar som författarna funnit och fått 

lämna obehandlade har inte berört prehospital akutsjukvård, utan andra områden såsom 

erfarenheter från intensiv- och akutsjukvård inne på sjukhusen.  

En begränsning med studien är att författarna genomfört intervjuerna på den egna 

arbetsplatsen och att resultatet då kan ha påverkats. Författarna hade för avsikt att göra 

intervjuerna på annan ambulansstation, men på grund av logistiska skäl gick detta ej att 

genomföra inom tidsramen för studien. Författarna tror dock att detta snarare kan ha påverkat 

resultatet positivt då en relation till deltagarna redan etablerats och att det då kan vara lättare 

för deltagarna att öppna sig. Polit och Beck (2004) menar att en deltagare inte delar mycket 

information om denne inte känner förtroende för den som intervjuar. En god relation till 

deltagaren ger dessutom mer detaljrik information. Ingen av deltagarna i studien gav uttryck 

för att de kände sig obekväma med situationen. Författarna kunde notera en viss 

återhållsamhet i samband med att inspelningen startade. Efter endast någon minut släppte 

dock denna återhållsamhet och deltagarna började öppna sig allt mer.  

Den första intervjun analyserades tillsammans för att öka resultatets tillförlitlighet, därefter 

analyserade författarna hälften av intervjuerna var på varsitt håll. Den andre författaren läste 

därefter igenom analysen och fick då möjlighet att komma med kompletteringar och 

synpunkter. I de fall då problem i analysen uppstått har författarna tillsammans genomfört 

delar av analysen, vilket författarna anser öka tillförlitligheten i resultatet. Under 

analysprocessen har författarna även fått kontinuerlig handledning av handledare. Polit och 

Beck (2004) menar att det kan ha sina fördelar att vara två författare till en studie. Dels kan 

risken för feltolkningar av materialet minskas, men författarna kan även se materialet ur olika 

perspektiv beroende på bakgrund. 

I analysen av intervjuerna har författarna valt att utesluta teman. Detta då en innehållsanalys 

på manifest abstraktionsnivå gjorts och författarna således behandlat materialet utifrån det 
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som faktiskt framkommit i intervjuerna och inte den underliggande meningen (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

Då författarna själva helt eller delvis själva arbetar inom prehospital akutsjukvård har 

resultatet med stor sannolikhet påverkats av vår förförståelse, vilket kan få både positiva och 

negativa konsekvenser. Den positiva faktorn kan bestå i att följdfrågor lättare kan formuleras 

eftersom författarna lättare kan förstå och leva sig in i deltagarnas berättelser. En negativ 

aspekt kan dock vara att författarna färgats av sitt arbete och därför ha svårare att ha ett öppet 

tankesätt, vilket kan leda till att nya dimensioner förbises. Dahlberg (1997) tar upp att 

förståelse aldrig utvecklas utan förförståelse och att just förförståelsen skall uppfattas som 

något positivt, dock poängteras att förförståelsen kan vara ett hinder för öppenheten. Olsson 

och Sörensen (2001) anser att objektiviteten kan påverka tolkningen av resultatet och att 

denna förförståelse måste redovisas eftersom det är ett kvalitetskrav.   

Resultatdiskussion 

Samtalsstöd 

I intervjuerna framkommer att det finns en medvetenhet hos deltagarna i studien kring vikten 

av samtal efter en traumatisk händelse. Jonsson och Segesten (2003) belyser vikten av att 

samtala med andra för att kunna lämna en stressande händelse bakom sig. De anser att genom 

samtal med kollegor och andra medhjälpare, kan ambulanssjuksköterskan aktivt konfrontera 

de intryck och reaktioner som uppkommer efter en traumatisk händelse. Var deltagarna i den 

egna studien vänder sig för dessa samtal varierar dock. Det stöd som de allra flesta ansåg mest 

givande var samtal med kollegan och då främst kollegan de åker med den dagen. I andra fall 

aktiverades debriefing och samtal med kamratstödjare. I ett fall ansåg en av deltagarna att 

arbetsgivarens resurser var otillräckliga, och deltagaren fick då professionellt stöd utifrån av 

en beteendevetare. Stöd från familjen kändes även mycket viktig för en av deltagarna. På en 

av stationerna lyftes chefen fram som en person som ambulanssjuksköterskorna kände stort 

förtroende för. Detta styrks av Alexander och Klein (2001) som framhåller att det inte finns 

någon ensam metod som fungerar för att bearbeta traumatiska händelser utan det behövs flera 

strategier för att hantera olika typer av situationer. Även Michel (2010) belyser kamratstöd 

och gruppsammanhållning som viktiga stöttepelare. Med kamratstöd menar författaren stöd 

som i första hand kommer från insatskamrater. Vidare menar författaren att insatspersonal kan 

dra nytta av den positiva energi som kan utvinnas ur gruppsammanhållning, kamratstöd och 

ett bra ledarskap.  

Chefsstöd 

Det fanns en skillnad mellan de olika ambulansstationerna huruvida ambulans-

sjuksköterskorna kände stöd från sin chef. Ingen av deltagarna uttryckte missnöje, men på den 

något mindre stationen lyftes chefsstödet fram av flera deltagare. Deltagarna menade att 

chefen på den mindre stationen lättare fick vetskap om händelser som kunde komma att kräva 

krisstöd, detta då antalet anställda var färre och att chefen således jobbade närmre de 

anställda. På så sätt kunde de ambulanssjuksköterskor som led av posttraumatiskt stress 

lättare identifieras och åtgärder vidtas därefter. Jonsson, Segesten och Mattsson (2003) 

beskriver detta i sin studie och menar att information måste spridas bland ledning och 

ambulanspersonal för att öka medvetenheten om PTSD, posttraumatiskt stressyndrom, så att 

de ambulanssjuksköterskor som är i farozonen för att utveckla PTSD kan återfinnas. 

 

Stöd från arbetsgivare 

På båda ambulansstationerna fanns en organisation kring krisstöd och detta upplevs positivt 

av de flesta deltagarna. Ambulanssjuksköterskorna kände sig i de allra flesta fall trygga med 

att få hjälp av arbetsgivaren om krisstöd behövde aktiveras. Michel (2010) beskriver att det är 

viktigt för utsatta grupper att ha ett väl utvecklat stödsystem och att organisationen drar nytta 
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av bra ledarskap och gruppsammanhållning i stödverksamheten. De två ambulansstationerna 

där intervjuerna genomfördes skiljer sig i storlek, vilket gör att atmosfären på stationerna 

skiljer sig åt. På den något mindre stationen arbetade ambulanssjuksköterskorna närmre 

arbetsledningen då arbetsgruppen inte är så stor. Detta gör att arbetsgivaren per automatik blir 

involverad om det sker en händelse där krisstöd kan behöva aktiveras. På den lite större 

ambulansstationen upplevde deltagarna det ibland svårare för arbetsgivaren att få kännedom 

om när en anställd varit involverad i en traumatisk händelse. Där blev krisstödet inte lika 

naturligt som på den mindre stationen och där var det mer upp till besättningen att söka 

krisstöd. Dock framhöll flera på den större stationen att de var nöjda med att sektionsledarna 

kom och frågade hur de mådde när de fått vetskap om att något hänt. I likhet med 

Arbetsmiljöverket (AFS, 1999:7) så är det viktigt för den drabbade att få dela upplevelsen 

med någon och tillsammans med gott omhändertagande är detta grundpelaren för att mildra 

stressreaktionen och förhindra framtida ohälsa  

Att gå in i en roll 

Flera deltagare beskrev att det var lättare att distansera sig från det inträffade om de byggt upp 

ett skydd innan. Detta skydd kunde till exempel bestå av att gå in i en roll, rollen som 

ambulanssjuksköterska, genom att helt enkelt ta på sig arbetskläderna. Ambulanssjuk- 

sköterskan är då mindre mottaglig för yttre påverkan.  Jonsson (2009a) skriver att det finns en 

handlingsplan för ambulanssjuksköterskor som beskriver hur sjuksköterskan ska agera under 

uppdrag som besättningen larmas ut på. Här behöver de gå igenom förberedelser samt 

inhämta så mycket information om uppdraget som möjligt. Under transporten till sjukhus 

skall ambulanssjuksköterskan även kunna ge medicinsk behandling. Är ambulanssjuk-

sköterskan förberedd är hon mindre mottaglig för yttre påverkan, vilket även framkommit i 

författarnas studie.  

Känslor som kan uppkomma efter en traumatisk händelse 

Känslan av att känna sig otillräcklig uppkom hos några av deltagarna. Deltagarna beskrev 

detta som att de ville göra mer för patienten eller deras anhöriga, än vad de kunde. Således 

uppstod en maktlöshet. Jonsson (2009a) beskriver detta fenomen och framhåller att 

vårdpersonal kan känna samvetskval, rädsla eller en känsla av misslyckande efter en 

traumatisk händelse. Vidare beskriver de att dessa känslor uppstår när det inte går att göra mer 

för de drabbade och således en känsla av maktlöshet uppstår. Även Jonsson och Segesten 

(2003) beskriver liknande känslor då det i deras studie framkom att ambulanspersonal lätt kan 

drabbas av ångest och skuldkänslor om de misslyckas i sina försök att vårda en patient. 

Michel (2010) menar att dessa känslor av misslyckande kan undvikas om den berörda 

ambulanspersonalen utbildas och förbereds, och på så sätt ges bättre förutsättningar för att 

kunna bemästra traumatiska händelser. Författarna till denna studie anser att detta kan vara en 

del av ambulanssjuksköterskans roll att vara van att kunna hjälpa människor i nöd och ha 

verktyg för detta. I sin roll blir ambulanssjuksköterskan utsatt för situationer som inte är 

gripbara för människan och därför kan en känsla av otillräcklighet och maktlöshet ibland vara 

oundviklig. Samtliga deltagare talade mycket om känslor som uppkom i olika situationer. Att 

beskriva en känsla med ord kunde ibland dock kännas svårt, vilket författarna har förståelse 

för, då det kan vara svårt att delge känslor i efterhand. Samtliga deltagare i studien upplevde 

att de blev berörda i sitt yrke någon gång och flera av deltagarna upplevde det särskilt jobbigt 

i fall där barn var inblandade. Detta är i enlighet med Jonsson (2009a) som menar att de 

situationer som upplevs jobbigast och mest traumatiska är de händelser som utspelar sig 

hemma hos en patient, där t.ex. ett självmord begåtts eller ett barn har avlidit, eftersom det för 

ambulanspersonal är lättare att känna sig ensam och utlämnad i dessa situationer.  

Inom prehospital akutsjukvård, men även sjukvård överlag, ställs det höga krav på 

sjuksköterskan. Ambulanssjuksköterskan gör sitt allra bästa för att patienten skall må bra, 

men ibland blir inte utgången som förväntat. Ett återupplivningsförsök kan exempelvis 
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misslyckas. Detta tillsammans med andra faktorer kan få sjuksköterskan att känna sig 

otillräcklig och tvivla på sin kompetens. Ibland kan känslan av maktlöshet vara överhängande, 

ambulanssjuksköterskan har gjort allt i sin makt och helt enligt gällande behandlingsriktlinjer, 

men ändå kan anhöriga vara mindre nöjda med den vård som givits då många anhöriga har en 

bild av att ambulanssjuksköterskan skall klara mer. Jonsson (2009a) skriver om stress inom 

ambulanssjukvården och hur ambulanssjuksköterskan kan uppleva det stressande att 

misslyckas trots att de följt riktlinjerna och gjort allt de kan för patienten.  

För ambulanssjuksköterskan gäller det att bibehålla lugnet även i pressade situationer eller 

miljöer där exempelvis finns åskådare eller upprörda och ledsna anhöriga. Detta är något som 

ambulanssjuksköterskorna ansåg komma med erfarenheten. Michel (2010) anser att erfaren 

räddningspersonal är mer medvetna om krisreaktioner och de lär sig således hantera dessa 

eftersom de förmodligen mött liknande situationer tidigare. Mindre erfaren personal kommer 

däremot sannolikt hantera situationen genom att till en början förneka den. I författarnas egen 

studie framkom det att ju längre ambulanssjuksköterskan arbetat, desto lättare har hon att 

hantera dessa typer av situationer. En av sjuksköterskorna menade att det var ytterst få 

situationer som väckte en krisreaktion just på grund av erfarenheten efter alla år inom 

prehospital sjukvård 

Självständigt bearbetande/egen reflektion 

I studien framkom att det är svårt för ambulanssjuksköterskan att alltid vara förberedd på vad 

som komma skall. Ambulanssjuksköterskan försöker ofta förbereda sig på väg ut till 

patienten, men i många fall överensstämmer inte sjuksköterskans bild med verkligheten. Detta 

kan bero på flera faktorer, men i många fall rör det sig om brister i utlarmningen vilket kan 

leda till att ambulanssjuksköterskan blir mycket ställd när hon väl kommer till patienten. 

Det var endast en av studiedeltagarna som kunde sätta ord på hur det egna välbefinnandet 

hade betydelse. Deltagaren menade att det dagliga välbefinnandet hade påverkan på hur 

sjuksköterskan hanterade de olika traumatiska händelserna. På så sätt är ambulanssjuk- 

sköterskan mer eller mindre mottaglig för stress. Ploeg och Kleber (2003) beskriver att de 

mest framträdande stressfaktorerna var de sociala aspekterna av arbetsmiljön, då i synnerhet 

brist på stöd från kollegorna, brist på stöd från ledningen samt dålig kommunikation.  

Ett sätt att självständigt bearbeta/bemästra en traumatisk händelse var genom att rannsaka sig 

själv. Detta lyftes fram av en deltagare som något som denne gjorde innan stöd från annan 

person. Ambulanssjuksköterskan började med att gå igenom händelsen själv, för att 

kontrollera att ingenting hade missats eller om något kunnat ha gjorts annorlunda. Alexander 

och Klein (2001) menar att ingen enskild metod för bemästring av stress garanterar att 

ambulanssjuksköterskan kan undvika negativa effekter efter en traumatisk händelse, utan det 

är mest troligt att individen får mest hjälp genom att använda sig av flera metoder. 

Samtliga deltagare i studien upplevde att de fått lättare att hantera svåra situationer ju längre 

de arbetat inom prehospital sjukvård, detta då de blev alltmer bekväma i arbetet med patienten 

men även då de fått mer erfarenhet av att hantera krisreaktioner. Flera av ambulanssjuk-

sköterskorna upplevde att de inte lika lätt blev berörda som tidigare när de var nya inom 

ambulanssjukvården. Ovanstående menar Michel (2010) beror på att erfaren räddnings-

personal lärt sig hantera krisreaktioner, jämfört med oerfaren räddningspersonal som med stor 

sannolikhet förnekar reaktionen från början. 

Påverkat omvårdnadsarbete 

Omvårdnadsarbetet påverkades om deltagarna upplevt en tragisk händelse och sedan tvingats 

åka på ett nytt larm. Dock ansåg inte alla deltagarna att omvårdnadsarbetet påverkades 

negativt. Flera deltagare menade att de snarare gav bättre omvårdnad eftersom de ansåg att de 
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blev mer personligt engagerad och la ner mer energi på patienten för att situationen skulle bli 

så bra som möjligt, vilket skulle kunna jämföras med Holmberg och Fagerbergs (2010) tanke 

om att sjuksköterskans omvårdnad är en ambition att bekräfta och förstå patientens situation 

och skapa komfort för patienten och deras närstående. Andra deltagare menade på att det var 

svårt att känna sig engagerad i omvårdnadsarbetet om de själva var ur form. De upplevde att 

de kunde bli på sämre humör och att det i sin tur kunde påverka omhändertagandet av 

patienten. 

Slutsats 

Samtalsstöd var det stöd som belystes mest hos studiedeltagarna. Var de sökte samtalsstöd 

varierade dock, men den närmaste kollegan ansågs i de flesta fall vara det största stödet. Det 

fanns dock ingen ensam metod som fungerade för alla ambulanssjuksköterskor i alla lägen. 

Arbetsgivaren ansågs ha en viktig roll för krisstödshanteringen på arbetsplatsen. Det framkom 

även i studien att ju längre erfarenhet ambulanssjuksköterskan hade, desto lättare ansågs det 

vara att hantera och bearbeta traumatiska händelser.  

 

Vidare studier 

Då krisstöd åt ambulanssjuksköterskan är ett relativt outforskat område är vidare forskning 

inom området nödvändig. Författarna till denna studie anser att ytterligare intervjuer på fler 

ambulansstationer i Sverige skulle vara intressant. Författarna vill belysa förslag på åtgärder 

för att utvidga den mängs stressinformation som ambulanssjuksköterskorna erhåller i olika 

utbildningsprogram, men även finna sätt att förstärka informationen under ambulans- 

sjuksköterskans yrkesverksamma liv.  
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Bilaga I 

Intervjuguide 

Förslag på frågor 

 

1.  Vad kan göra dig berörd i ditt dagliga arbete? 

2. Hur hanterar du händelser som berör dig? Var vänder du dig? Vad ger dig bäst stöd? 

3.  Hur hanterar din arbetsplats händelser som berör dig? 

4. Hur upplever du din arbetsplats hantering av händelser som berör dig? 

5. Hur upplever du omvårdnadsarbetet efter händelser som har berört dig? 

6. Hur klarar du av omvårdnadsarbetet efter händelser som har berört dig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga II 

Till verksamhetschef 

XXXXX XXXXXXXX 

Akutkliniken, XXXXX XXXXX 

Vi heter Cecilia Harström och Henrik Swedborg och är sjuksköterskor. Vi studerar 

omvårdnadsvetenskap/magisterutbildningen vid Sophiahemmet Högskola. I vårt 

examensarbete, omfattande 15 poäng, har vi valt att studera ambulanssjuksköterskors 

erfarenheter och upplevelser av krisstöd efter en traumatisk händelse i sitt dagliga arbete (var 

god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och uppläggning). Vi är därför 

mycket intresserad av få genomföra studien vid akutkliniken, XXXXX.  

Om Du godkänner att studien genomförs vid akutkliniken, är vi tacksamma för Din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner Dig 

tveksam till att studien genomförs vid akutkliniken är vi tacksamma för besked.  

Har Du frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

Vänlig hälsning   

__________________________  ___________________________ 

Studenternas namnteckning    

namnförtydligande   

__________________________  ___________________________ 

telefonnummer    

E-postadress  

__________________________  __________________________

  

Handledares namnteckning 

__________________________ 

namnförtydligande 

__________________________’ 



 

 

Bilaga II 

Sammanfattning av studiens upplägg och innehåll 

Studiens namn 

Ambulanssjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att få krisstöd efter en traumatisk  

händelse i sitt dagliga arbete. 

 

Problemområde 

Personal inom ambulanssjukvård dagligen möter människor i kris, vilket kan leda till stora 

påfrestningar på deras psykiska hälsa. Den enskilde vårdaren arbetar inte med allvarliga 

händelser dagligen, men förr eller senare kommer ambulanspersonal sannolikt utsättas för en 

händelse som startar en krisreaktion. 

Tidigare forskning om effekterna av stressande händelser är vanligtvis inriktad på skadade 

eller svårt sjuka patienter, medan personal inom hälso- och sjukvård hamnat i skymundan.  

Ambulanspersonal som arbetar inom prehospital sjukvård utsätts för stressande händelser i 

deras dagliga arbete som innefattar omhändertagande av drabbade och sjuka, och löper därför 

risk att utveckla posttraumatiskt stressyndrom.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser och erfarenheter 

av krisstöd vid en traumatisk händelse i det dagliga arbetet. 

Studiedesign och metod 

Sammanlagt åtta intervjuer med ambulanssjuksköterskor kommer ske i två olika regioner, 

XXXXXX är en av dessa. I denna studie kommer kvalitativ metod med intervjuer att 

användas för att förutsättningslöst samla in data om erfarenheter och upplevelser. Intervjuerna 

kommer att spelas in digitalt med hjälp av diktafon, för att sedan transkriberas och analyseras. 

En semistrukturerad intervjuguide med i förväg formulerade frågor kommer användas. Dessa 

intervjuer kommer sedan analyseras enligt Graneheim och Lundmans innehållsanalys utifrån 

en induktiv innehållsanalys. Varje intervju beräknas pågå cirka 30 minuter. 

 

Tidslängd för studien 

Vi har för avsikt att genomföra dessa intervjuer under januari - februari 2011.  



 

Bilaga III 

Forskningspersonsinformation 
 

1. Bakgrund och syfte  

Personal inom ambulanssjukvård möter dagligen människor i kris, vilket kan leda till stora 

påfrestningar på deras psykiska hälsa. Den enskilde vårdaren arbetar inte med allvarliga 

händelser dagligen, men förr eller senare kommer ambulanspersonal sannolikt utsättas för en 

händelse som startar en krisreaktion. Tidigare forskning om effekterna av stressande händelser 

är vanligtvis inriktad på skadade eller svårt sjuka patienter, medan personal inom hälso- och 

sjukvård hamnat i skymundan.  Ambulanspersonal som arbetar inom prehospital sjukvård kan 

utsättas för stressande händelser i deras dagliga arbete som innefattar omhändertagande av 

drabbade och sjuka.  

Syftet med denna studie att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av 

krisstöd vid en traumatisk händelse i det dagliga arbetet.  

 

2. Förfrågan om deltagande  

Anledningen till att Du tillfrågats om deltagande i studien är att det har kommit till vår 

kännedom att Du läst Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

ambulanssjukvård. Dessa uppgifter har hämtats från Din arbetsgivare. 

 

3. Hur går studien till? 

En personlig intervju kommer genomföras. Denna intervju kommer spelas in, för att i ett 

senare skede kunna analyseras.  

 

4. Vilka är riskerna? 

Inga risker med studien är kända, dock kan vissa frågor eventuellt få känslomässiga effekter.  

 

5. Finns det några fördelar?  

Fördelar med deltagande i studien är att forskningen inom detta område kan utvecklas genom 

Ditt deltagande.  

 

6. Hantering av data och sekretess 

Hantering av data sker enligt personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser. Personuppgift 

innebär den information, direkt eller indirekt, som kan återföras till nu levande fysisk person.  

 

Hantering av personuppgift innebär all handling, eller serie av handlingar som används i fråga 

om personuppgifter. Dessa personuppgifter hanteras datoriserat. 

 

Ansvarig för dina personuppgifter är Cecilia Harström och Henrik Swedborg, Sophiahemmet 

Högskola Stockholm. 

 

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Studiens resultat kommer presenteras i form av ett examensarbete och citat från intervjuerna 

kommer användas. Dina uppgifter kommer dock inte kunna härledas till enskild person.  

 

 

7. Hur får jag information om studiens resultat? 

Studiens resultat kommer finnas tillgängligt som ett examensarbete på Sophiahemmet 

högskolas bibliotek. Vill Du ta del av studien eller Era individuella data, kontakta Cecilia 

Harström eller Henrik Swedborg. 



 

Bilaga III 

8. Ersättning 

Ingen ekonomisk ersättning för deltagande i studien kommer utbetalas. 

 

9. Frivillighet 

Deltagandet i denna studie är frivilligt och kan när som helst, utan särskild förklaring, 

avbrytas. Den inspelade intervjun kommer då raderas.  

 

10. Ansvariga för studien 

Cecilia Harström, Sophiahemmet Högskola 

E-post: pompado@hotmail.com 

 

Henrik Swedborg, Sophiahemmet Högskola 

E-post: swedborg@hotmail.com 

 

Handledare: Jörgen Medin, Lektor, Sophiahemmet Högskola 

 

ऀ 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………. 

 

Samtyckesformulär 

 
Undertecknad har tagit del av skriftlig forskningspersonsinformation och har haft 

möjlighet att ställa kompletterande frågor. Samtycke lämnas till deltagande i 

studien, inklusive inspelning av intervjun.  

 

Datum:________________________________________ 

Namn:_________________________________________ 
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