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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Att arbeta inom prehospital sjukvård anses vara givande men det medför även risker för 

hälsan. Stressrelaterade sjukdomar är ofta påvisbara hos personal inom yrket. Antalet 

ambulansuppdrag har ökat kraftigt de senaste åren och likaså andelen uppdrag med 

prioritet 1. Yrket präglas av kontakten med vårdtagare, drabbade samt övriga 

samhällsfunktioner där omvårdnaden ställs på sin spets. Under de senaste tjugo åren har 

ambulansverksamheten utvecklats avsevärt. Framförallt har utveckling skett inom 

kompetens, medicinsk behandlingsmöjlighet samt teknisk utrustning.  

 

Syfte 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av arbetsbelastningens betydelse 

för omvårdnad inom prehospital sjukvård. 

 

Metod 

Den metod som användes var kvalitativ intervjustudie där sju intervjuer genomfördes. 

Informanterna var mellan 30 och 52 år, samtliga yrkesverksamma inom 

ambulanssjukvården i Stockholms län. Vid samtliga intervjutillfällen användes 

ljudupptagning. Materialet transkriberades och analyserades med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Resultat 

I resultatet framkom tre huvudfynd. Dessa var bristande omvårdnad nattetid, frustration 

över obefogade ambulansuppdrag samt bristande möjlighet till raster och återhämtning. 

Gemensamt för dessa fynd är den upplevt höga arbetsbelastning som råder inom 

ambulanssjukvården i Stockholms län. Sjuksköterskorna uppfattar att de inte har mandat 

och förtroende att styra patienterna till rätt vårdnivå och med rätt transportsätt. Samtliga 

sjuksköterskor i studien menar att patienterna får rätt undersökning och medicinsk 

behandling. Däremot blir bemötande och tålamod lidande av tidigare nämnd 

arbetsbelastning. 

 

Slutsats 

Studien visar på en mängd faktorer som påverkar upplevd arbetsbelastning. En ökad 

arbetsbelastning gör det svårare att utföra god omvårdnad. Den viktiga medicinska 

behandlingen blir prioriterad på bekostnad av det lika viktiga empatiska bemötandet.  

 

Nyckelord: Arbetstider, Omvårdnad, Prehospital sjukvård, Upplevelse 
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BAKGRUND 

  

Att arbeta inom prehospital akutsjukvård upplevs ofta som givande (Wiitavaara, Lundman, 

Barnekov-Bergkvist & Brulin. 2007), men innebär också vissa hälsorisker. Dessa risker 

beskriver (Sterud, Ekeberg & Hem 2006) närmare, efter genomgång av 49 studier. Han 

konstaterar att det bland personal verksam inom prehospital akutsjukvård råder högre 

dödstal, högre förekomst av skador, fler olycksrelaterade dödsfall och fler personer som 

förtidspensioneras än i befolkningen i allmänhet och andra grupper inom hälso- och 

sjukvården. Samma författare tar också upp att symtom på posttraumatisk stressyndrom 

(PTSD) är vanligt förekommande. En studie gjord på vårdpersonal i England bekräftar att 

förtidspensioneringen är hög bland sjuksköterskor och läkare. Den vanligaste orsaken är 

muskuloskeletala besvär (Pattani, 2001). 

Enligt Patterson et al (2011) är risken för utmattning i den yrkeskategori vi beskriver nedan 

stor. Studien tar vidare upp att 90 procent medvetet tummar på säkerheten när de är trötta. 

18 procent har rapporterat skador relaterade till trötthet och utmattning på grund av dålig 

sömn. Sen kommer frågan hur uppfattar sjuksköterskor i ambulanstjänst stress i sitt 

vardagliga arbete, är de stressade och i så fall, vad stressar dem? Enligt Friberg (2009) är 

det många faktorer som är orsaker till utbrändhet och utmattning, inte bara arbete utan 

även familj och fritid. 

 

Sjuksköterskans arbetsuppgifter idag inom ambulanssjukvården är mångfacetterad, de 

träffar patienter i olika situationer och tillfällen, där omvårdnaden vid mötet hela tiden 

ställs på sin spets. Belastningen för sjuksköterskorna ökat markant och det har fått till följd 

att de upplever mer stress (Jonsson, 2009). Har denna ändrade arbetssituation givit en 

förändring även i den omvårdnadnad sjuksköterskorna ger vid mötet med patienten?  

 

Definitioner av ett ambulansuppdrag lyder som följer enligt Samhällets olycksfalls – och 

säkerhetstjänst (SOS) Alarm AB: Prioritet 1, akut livshotande symptom eller olycksfall. 

Definitionen lyder: Uppdrag med högsta prioritet där patienten bedöms ha akuta 

livshotande symtom. Prioritet 2, akut men ej livshotande symptom. Definition: Uppdrag 

med hög prioritet där patient bedöms ha akuta men ej livshotande symtom. Prioritet 3, 

övriga ambulansuppdrag. Definitionen: Prioriterat uppdrag där tillsyn och vård kan 

behövas av medicinsk utbildad personal och där rimlig vänteperiod inte bedöms påverka 

patients tillstånd. 

 

Under åren 2008 till 2013 har antalet ambulansuppdrag ökat med 33 procent. Detta enligt 

statistik från Stockholms läns landstings (SLL) avtalshandläggare särskilda vårdfrågor, 

enheten för ambulans och medicinsk service Petri Salonen (Möte 02 oktober 2013). 

Under samma period har antalet ambulanser endast ökat marginellt. 2003 fanns det i 

Stockholms län 55 ambulanser. Av dessa var 35 i drift dygnets alla timmar, de övriga 

endast delar av dygnet.  
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Vid utgången av 2012 hade antalet ökat till 61, varav 39 dygnet runt. SLL har satsat på att 

utöka dessa under 2013 och vid dagens datum, 2013-11-05, finns det 67 ambulanser varav 

39 dygnet runt enligt Salonen (Möte 02 oktober 2013).  

 

Den typ av ambulansuppdrag som ökat mest är de med prioritet 1. Ökningen var 29 

procent och för första gången någonsin utförs fler ambulansärenden med prioritet 1 än 

prioritet 2.  

 

 
Bild 1. Graf över antalet ambulansuppdrag och dess prioritering. (Statistik hämtad från SLL) 

 

Ambulans 

Begreppet ambulans kommer ifrån det latinska ordet ambulare och betyder vandra eller gå 

omkring. Napoleon Bonapartes fältskär som anordnade häst med vagn för transport av 

skadade soldater från frontlinjen till sjukvårdsplats för behandling av de skador de 

åsamkats i strid, de ekipagen kallades ”ambulance”. 

 

I Stockholm under sekelskiftet 1700-1800 talet fanns det ambulansvagnar dragna av hästar 

som transporterade enkom patienter med fläcktyfus, smittkoppor, difteri. År 1905 

frambringade till armén drottning Sophia flertalet hästambulanser som ställdes i beredskap 

för eventuellt stundande krig emot Norge. Sedan 1960-talet har landstingen haft ansvar för 

att sköta ambulansverksamheten. Först på 1970-talet kom ett formellt krav på att 

ambulanssjukvårdare skulle ha en sju veckor lång befattningsutbildning. På 1990-talet kom 

utökade delegeringar, mycket ny medicintekniskteknisk utrustning (Gårdelöv, 2009). Den 

1 oktober 2005 kom kravet på att endast legitimerad personal skall administrera läkemedel 

(SOSFS 2000:1). År 2008 bestämde SLL att det skall vara minst en sjuksköterska med 

specialistkompetens i varje ambulans.  

 

Kommunikation 

Det första intrycket är av stor vikt inom vården för att skapa en god kontakt mellan 

vårdpersonal och patient. Det första intrycket är ofta varaktigt och tar tid att förändra. 

Verkligheten tolkas utifrån dessa möten. Den enskilda individen är unik och besitter sin 

egna unika inre värld, Enqvist och Bengtsson (2005).  
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Sjuksköterskan kan aldrig helt och hållet sätta sig in i en annan persons situation. För att få 

en ökad och tydligare bild av individen sjuksköterskan möter måste denna vara öppen 

mottaglig och lyhörd, fokus skall vara riktat emot patienten. 

 

Enligt Fossum (2007) skapas mötet så tidigt som vid hälsningsfrasen. Icke verbal 

kommunikation är lika viktig som verbal. Klarhet och trygghet skapas genom ett tydligt 

kroppsspråk och presentation av namn, roll och titel. Fokusering på sjukdomar och 

behandlingar kan försvåra kommunikationen då information om patient, anhörig samt 

livssituation inte får lika stor plats i en vårdsituation. Flera andra aspekter på 

missuppfattningar kan vara personliga olikheter, saknad av ömsesidig förståelse på grund 

av olika föreställningar och förväntningar. 

 

Omvårdnad prehospitalt 

All personal som arbetar inom vårdsektorn skall ha en helhetssyn på patienter, det står 

tydligt i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763). Detta gäller specifikt sjuksköterskan 

då denne skall se helheten av själ, ande och kropp som ett fundament till god omvårdnad. I 

vårdprocessen är en positiv relation mellan sjuksköterskan och vårdtagaren grundläggande. 

 Det går att läsa följande rekommendationer i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet, kompetens, förhållningssätt samt yrkeskunnande. 

Vad beträffar förhållningssätt menas i texten ”bakomliggande inställning eller anda som 

ligger till grund för bemötande eller agerande inför en situation eller uppgift”. Vidare går 

att läsa att sjuksköterskan skall ha förmåga till att kommunicera och bemöta patienten, dess 

närstående samt andra med ett empatiskt, lyhört samt respektfullt sätt. ICN:s (International 

Council of Nurses, 2012) etisk kod för sjuksköterskor. Där i står att läsa att sjuksköterskan 

skall förebygga sjukdom, främja och återställa hälsa samt lindra lidande. Dessa fyra 

områden är fundamentala ansvarområden för sjuksköterskan enligt ICN. 

Wireklint Sundström (2005) påtalar att inom prehospital akutsjukvård är det en föränderlig 

process under de uppdrag som tilldelas, både innan och under uppdrag kan vården komma 

att förändras. Detta ställer krav på att vårdpersonalen fortlöpande gör omprioriteringar, 

bedömningar samt åtgärder. Och reevaluerar dessa och därifrån eventuellt påbörjar nya 

åtgärder eller fullföljer de redan påbörjade omvårdnadsåtgärderna. Ett professionellt 

förhållningssätt är viktigt då den egna stressen kan komma att stegras respektive minska 

under tiden mötet med patienten varar. Utgången av vården är direkt avgörande om en 

positiv inställning finns för att skapa en god relation mellan sjuksköterskan och patienten 

samt dess närstående. Det är av vikt att skapa ett förtroende och en vård där patienten 

känner sig delaktig och närvarande detta ökar chansen till ökat samt positivt välbefinnande 

vidare i vårdkedjan. 
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Stress 

Enligt Svenska akademiens ordlista definieras ordet stress enligt följande: ”Kroppens 

reaktion på psykisk – och fysisk påfrestning”. Överansträngning, jäkt.  Stress är vanligt hos 

sjukvårdspersonal. Det finns ett samband mellan fler år i yrket och högre förekomst av 

stressymptom. Även arbetspassens förläggning på dygnet påverkar uppkomsten och 

hanteringen av stressfyllda händelser. Det har visat sig att exempelvis nattskift och tid för 

återhämtning mellan passen är negativt (Suserud, 2009). Många sjuksköterskor drabbas av 

insomnia, sömnsvårigheter, både under och efter perioder med nattskift (Øyane, Pallesen, 

Moen, Åkerstedt & Bjorvatn, 2013) 

 

Stress är enligt Förenade Nationers (FN) och Världshälsoorganisation (WHO) den 

viktigaste övergripande orsaken till att dö i förtid i Europa. Sjuksköterskor är en 

yrkesgrupp som i stor utsträckning arbetar skift.  Det förekommer inom 

ambulanssjukvården i Stockholm idag ett antal olika schemaformer. Delat dygn, där 

dagspassen är tio eller tolv timmar långa och nattpassen 14 eller tolv timmar. Treskift, där 

för – och eftermiddagspassen är sju timmar och nattpasset tio timmar. Personal på en 

handfull ambulansstationer inom Stockholms län arbetar dygnspass, från tidig morgon till 

nästkommande morgon, då med möjlighet att sova om tillfälle ges.  Enligt Kecklund 

(2010) så leder skiftarbete till mellan två och tre timmar förkortad sömn per dygn. 

Skiftarbetet leder även till kraftig sömnighet, sänkt prestationsförmåga och ökad 

olycksrisk. Yrken där det visat sig vanligt med olyckor är framför allt inom 

transportsektorn. Samma författare tar upp att det finns ett flertal studier som visar på att 

natt och jourarbete kan påverka patientsäkerheten och öka risken för felbehandlingar.  

 

Problemformulering 

Då arbetsbelastning för sjuksköterskan prehospitalt har förändrats under de senaste åren 

enligt statistik från SLL (2013). Utbredd forskning saknas i vad denna förändring kan ha 

för konsekvenser för sjuksköterskan då det saknas djupare förståelse inom området. 

I en studie av Patterson (2011) framkommer det tydligt att exempelvis nattarbete, sömn, 

bemötande, trötthet påverkas av arbetsbelastningen. Att djupare undersöka sambandet 

mellan ökad arbetsbelastning och hur detta påverkar omvårdnaden, skulle eventuellt 

innebära ett viktigt steg i att förbättra både arbetssituationen samt 

patientomvårdnaden. Genom kvalitativa studier av sjuksköterskans upplevda 

arbetssituation skulle viktiga slutsatser om huruvida denna arbetsbelastning påverkar 

omvårdnaden, på vilket sätt samt i vilken utsträckning. Även kunskap om behov samt 

åtgärder för att förbättra både sjuksköterskans arbetsmiljö samt patientomvårdnaden skulle 

erhållas. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av arbetsbelastningens betydelse för 

omvårdnad inom prehospital sjukvård. 
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METOD 

 

Design 

 

Att använda sig av kvalitativ intervjustudie för datainsamling, är lämpligt då förståelse av 

fenomen och situationer skall inhämtas av till exempel en specifik deltagargrupp 

Henricson (2012). Det passade bra med just denna metod då författarnas syfte var att 

belysa upplevelser. Holistiskt synsätt som ser till helheten, ligger till grund för en kvalitativ 

design vid en intervjustudie. Det är svårt att påvisa rätt, fel och sanningar i en kvalitativ 

studie då det är upplevda erfarenheter som belyses.  

 

Urval 

 

Inklutionskriterier för att deltaga i studien fanns. Förfrågan ställdes till legitimerade 

sjuksköterskor inom ambulanssjukvården i Stockholm. Antal år som sjuksköterska i 

ambulans var ej avgörande. Författarna ville nå de som varit verksamma både en längre tid 

samt kortare tid. Deltagarna var icke slumpmässigt utvalda. Några exklutionskriterier fanns 

ej. Det ses som en fördel att ej exkludera på grund av vidareutbildning, kön eller ålder 

vilket är en styrka. Det kan ge mer variation i de berättelser och beskrivningar som 

informanterna lämnar (Henricsson, 2012). 

 

Datainsamling och genomförande 

 

Kontakt 

Verksamhetscheferna för det tre ambulansföretagen som bedriver ambulanssjukvård i 

Stockholm kontaktades via mail, de alla fick samma information om studien (Bilaga II) där 

de tillfrågades om studien var intressant för deras respektive verksamhet och om de gav sitt 

godkännande att sjuksköterskor inom respektive företag kunde ställa upp som informanter. 

Samtliga verksamhetschefer var positiva till studien. Samtliga verksamhetschefer gav oss 

tillåtelse att kontakta informanter via deras interna mailsystem. Ett brev riktat till 

sjuksköterskorna inom ambulansen Stockholm skickades ut (Bilaga III). Problem uppstod 

med access till två av företagens mailsystem, efter tre veckors försök att nå ut till 

sjuksköterskorna valde författarna att ta direktkontakt med sjuksköterskorna på vid 

akutmottagningarna runt om i länet. De fick då läsa en pappersbilaga av mailversionen 

(Bilaga III) genom detta kom författarna i kontakt med flera informanter. Denna metod 

kallas för snöbollseffekten och kan användas för kvalitativa metoder då strategiska urval 

skall göras (Trost, 2010). 

 

Pilotintervju 

Det är fördelaktigt att genomföra en pilotintervju för att prova frågorna samt testa 

ordningen av frågorna (Danielson, 2012b) I en pilotintervju testas intervjufrågorna samt 

den planerade tiden (Henricson, 2012). Efter pilotintervjun ansågs frågeguiden besvara 

syftet och därför behövdes ingen komplettering av frågor.  
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Enligt Kvale och Brinkman (2009) genomfördes en testintervju med en person som inte 

var kvalificerad för att medverka i studien. Syftet var att få öva intervjuteknik, vilket kan 

förbättra genomförandet av senare intervjuer. 

 

Deltagare 

Sjuksköterskor från samtliga bolag som driver ambulanssjukvård i Stockholm deltog i 

studien. Tre kvinnor respektive fyra män deltog, åldern varierade. Samtliga jobbar både 

dag och nattpass. Som legitimerad sjuksköterska spände arbetslivserfarenheten mellan två 

till 20 år.  

 

Metodval 

Metoden som valdes var kvalitativ intervjustudie för att besvara föreliggande studies syfte. 

Intervjuer av sjuksköterskor som arbetar inom prehospital sjukvård Stockholms län 

kommer att ske för att få en djupare och unik förståelse i det området som skall studeras 

(Henricson, 2012). Semistrukturerad intervjuform har använts. Enligt Henricson (2012) är 

det speciella med semistrukturerad intervjuform att de öppna frågornas ordning anpassas 

efter deltagaren. På så sätt får deltagaren mer frihet att styra intervjun. Forskaren kan ställa 

följdfrågor för att få en ytterligare fördjupning i vissa sammanhang. 

 

Intervjuguide 

I enlighet med Henricson (2012) skrevs en semistrukturerad intervju med öppna frågor 

(Bilaga I). Intervjuguiden omfattade fem övergripande frågor för att erhålla detaljrika 

intervjuer med stödfrågor. Frågorna utformades för att kunna besvara studiens syfte.  

 

Intervjuernas genomförande 

Samtliga sjuksköterskor fick fritt välja plats för genomförandet. Två valde att bli 

intervjuade i hemmet. Resterande valde att bli intervjuade före eller efter sina arbetspass i 

anslutning till arbetsplatsen. Första intervjun genomfördes med båda författarna närvarande 

där den en gjorde intervjun och den andra förde anteckningar. Resterande intervjuer 

delades mellan författarna, således genomfördes dessa med endast en intervjuare. Innan 

samtliga intervjuer påbörjades samtalade författare och informant om vardagliga ting för 

att uppnå en mer avspänd stämning Henricsson (2012). Intervjun påbörjade med 

information om studiens modell samt syfte. Informanten fick skriva på informerat 

samtycke samt godkännande av ljudupptagning. Deltagarna informerades om att samtligt 

material kommer att handhas konfidentiellt för att skydda dessa.  

 

Dataanalys 

 

Transkriberingen utfördes i samstämmighet med Danielson (2012a) genom att all inspelad 

ljudmaterial transkriberades av en av författarna. Detta skedde i nära eller direkt anslutning 

till intervjuerna för att komma ihåg så mycket som möjligt från intervjun, vilket underlättar 

tolkning av vissa uttryck. Pauser och skratt inkluderades inte i transkriberingen då vi 

upplever att det inte hade någon relevans i samband med utvärdering av materialet.  
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Varje transkriberad intervju markerades med en bokstav samt siffra och intervjufrågorna 

markerades med fet stil för att underlätta orienteringen i den transkriberade texten.  

Då informanten var tydlig och betonade sitt svar skrev detta med versaler för att tydliggöra 

för kommande analys av materialet.  Samtligt transkriberat material skrevs ut.  

Bägge författarna läste igenom allt material som jämfördes med ljudupptagningarna för att 

säkerställa att text och tal överensstämde. Där efter lästes texten flera gånger av båda 

författarna för att uppnå en djup kunskap om och känsla för materialet. För att sedan var 

för sig samt tillsammans markera de delar som svarade på syftet i studien så kallade 

domäner. Dessa delar lästes igenom ytterligare och kondenserades så att till slut tydliga 

meningsenheter trädde fram. Det kondenserade materialet skrevs på lappar med koder för 

vilken intervju de härstammade ifrån i syfte att säkerställa varifrån i texten det är hämtat. 

Under denna bearbetning kom det fram flertalet kategorier och teman. De delar av 

materialet som ansåg svara på syftet i studien markerades, vilket hjälper till att avgränsa 

den text som finns tillgänglig (Danielson 2012b).  

 

Intervjumaterialet analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys då den metoden är 

lämplig vid mindre insamlad datamängd när innehållet skall tolkas och beskrivas 

djupgående. I studien ingår sju stycken intervjuer vilket gör att kvalitativ innehållsanalys 

anses som en lämplig metod. Då resultatet hämtas ifrån innehållet i de genomförda 

intervjuerna så kan analysen ses som induktiv (Danielson, 2012b) 

 

Giltighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 

 

Hällgren, Graneheim och Lundman (2012) understryker vikten av så trovärdiga 

forskningsresultat som möjligt påvisas och beskrivs inom kvalitativ forskning.  För att göra 

detta kan begrepp som överförbarhet, giltighet och tillförlitlighet användas. Trovärdigheten 

i forskningsresultatet är beroende av hur väl och noggrant författaren beskrivit och tänkt 

igenom arbetssättet. Författarna har ej slumpmässigt valt ut informanterna utan via 

snöbollseffekten valt ut dessa, denna metod kan kritiseras då det är en informant som 

hänvisar till nästan informant. Informanterna löper då stor risk att befinna sig inom en 

begränsad sfär av till exempel en yrkeskår. Författarna anser dock att snöbollseffekten har 

varit en styrka i studien då ämnet är lite känsligt och utlämnande för informanterna. 

Tydliga inklutionskriterier fanns så som sjuksköterska inom ambulanssjukvården i 

Stockholm.  För att uppnå trovärdighet skall forskaren kategorisera sitt material, finna ut 

relevanta data och exkludera irrelevanta data samt bedöma likheter inom och skillnader 

emellan i det kategoriserade materialet. I varje studie skall författaren bedöma värdet av 

resultatet i den metod som använts relaterat till det studien påvisar i resultatet. 

För att öka tillförlitligheten har författarna genom hela processen omsorgsfullt säkerställt 

sina ställningstaganden. Resultatet kan komma att påverkas både negativ samt positivt då 

författarna har förförståelse då båda är yrkesverksamma inom ambulanssjukvården. Skulle 

studiens genomföra igen så är risken stor att utfallet och resultatet skulle bli annorlunda 

(Danielson 2012b) 

 



 8     

Polit och Beck (2012) anser att överförbarhet betyder att i vilken omfattning kvalitativa 

resultat kan överföras till andra situationer eller grupper. För att göra denna utvärdering 

och bedömning i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper eller 

situationer har författarna eftersträvat att noga redogöra för analys, datainsamling, 

deltagare, omständigheter samt urval som utgör samband i studien (Hällgren Graneheim & 

Lundman, 2012). 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Vidare beskriver Henricson (2012) så finns det fyra huvudkrav vad gäller forskningsetik, 

informationskravet, konfidentalitetskravet, nyttjandekravet samt samtyckekravet. 

Författarna har förhållit sig till dessa etiska krav under hela arbetet. 

 

Samtligt intervjumaterial avidentifieras och går ej att spåra för andra än intervjuaren. 

(Henricson 2012) Alla deltagare i studien kommer att få skriva under och godkänna sitt 

deltagande efter informerat samtycke. De meddelas om studiens syfte, att deltagandet är 

frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande utan att uppge skäl, deras 

uppgifter kommer då att exkluderas och raderas. Var informanten kan få vidare 

information om denne vill (Helgesson 2006). Vid intervjutillfället förklarades intervjuns 

tillvägagångssätt, syfte samt så inhämtades informerat samtycke muntligt på 

ljudupptagning.  

 

Medverkan i forskningsstudier skall vara frivillig, vilket det var i föreliggande studie. 

Författarna lade vikt vid att informanten var införstådd med att detta var frivilligt och att 

det antogs att denne skulle ingå i studien till informanten förmedlar något annat 

(Helgesson, 2006).  

 

För att säkerställa de uppgifter som inhämtats under hela studien skall förbli konfidentiell 

har författarna samlat all data på sina personliga datorer och de utskrivna texterna i pärmar 

oåtkomliga för andra än författarna. Detta för att minimera att obehörigas åtkomst av 

materialet. Kjellström (2012) fastslår att det är av stor vikt att utelämna personuppgifter 

som kan härröra till informanterna i materialet så de kan kopplas till en viss individ. 

Ärlighet och hederlighet har varit ledord i framställningen av data i studien. 

 

RESULTAT 

 

Resultatet presenteras i två kategorier som identifierats under intervjuerna: 

Arbetsbelastning och Prehospital omvårdnad. Resultatet styrks med citat från de utförda 

intervjuerna.  
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Tabell 1: Översikt över kategorier och underkategorier. 

 

Kategorier Underkategorier 

Arbetsbelastning 

 

Arbetstidernas påverkan 

Uteblivna matraster 

Obefogade uppdrag 

Antal uppdrag 

Prehospital omvårdnad 

 

Omvårdnadsåtgärder 

Skillnad mot generell omvårdnad 

Tid för reflektion och återhämtning 

 

Arbetsbelastning 

 

Arbetstidernas påverkan 

En fråga som av flera av informanterna besvarades snabbt och tydligt var om tiden på 

dygnet spelade någon roll för utförandet av omvårdnad. Samtliga var enstämmiga i att 

nattetid gavs sämre omvårdnad. De intervjuade sjuksköterskorna menade på att de 

fungerade sämre och inte hade samma tålamod nattetid. Flera svarade att de vet vad som 

ska och borde göras men att de inte orkar på nattpassen. Under intervjuerna framkom att 

många menade att patienten fick rätt medicinsk behandling men att det var annat som blev 

lidande. 

 

På natten är man tröttare helt enkelt. Vår kropp vill ju sova och vila upp sig då. 

Därför så gör man ju ett lite sämre jobb på natten, i alla fall jag. Särskilt vid fyra 

fem där, sex, då är man som tröttast.  

Ingen av de intervjuade var positiv till nattarbete.  

En annan beskrivning kom från en sjuksköterska som beskriver skillnaden mellan dag- och 

nattpass lyder.  

 

 …det finns ett slut på dagen. Om jag jobbar natt känns det som det aldrig kommer 

ta slut… 

 

Flera av de intervjuade sjuksköterskorna nämnde att arbetspassens längd påverkade deras 

omvårdnad. Ingen var positiv till långa pass. Några sa att de tidigare varit positiva till 

längre pass för att få mer ledighet. Men att de nu uppskattar kortare pass på grund av högre 

arbetsbelastning.  

 

Jag kan till exempel inte jobba dygn. Då upplever jag definitivt en hög 

arbetsbelastning oavsett hur många jobb vi har. Två uppdrag är för många. 
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Möjligheten att kunna påverka sina arbetstider var något som samtliga informanter 

saknade. De flesta skulle välja eftermiddagspass om de kunde, med motiveringen att det 

innebar möjlighet att sova ut på morgonen och samtidigt få komma hem på kvällen. 

Helgpass var det en som upplevde att det var för många av, den personen jobbade varannan 

helg. Frågan om personen trodde att det kunde påverka omvårdnaden att vara delaktig i 

arbetstidernas planering besvarades bland annat på detta sätt: 

 

 Därför att man skulle definitivt ha en mer positiv inställning om jag får 

välja själv när jag vill jobba. Till exempel ta bort något helgpass eller 

nattpass. Nu är det ju så styrt hur man jobbar, ju äldre man blir ju jobbigare 

blir det att jobba på nätterna och helger. Så absolut jag skulle må mycket 

bättre om jag fick styra arbetstiderna själv. Och det speglar ju patienternas 

omvårdnad också. Ju bättre jag mår ju bättre omvårdnad får dom. 

 

Ja det är jag helt övertygad om att det skulle göra. För man skulle få mer 

ork, man skulle få mer empati, sätta sig in lite mer. Om jag är utvilad och 

mår bra har jag mer tålamod.  

 

Uteblivna matraster 

En fråga som besvarats av samtliga informanter gällande arbetsbelastningen var just 

utebliven möjlighet till matrast. Frånvaron av möjlighet till att sitta ner och äta ostört. 

Många sa sig uppleva negativ stress under arbetspasset med rädsla att inte få äta på många 

timmar. Så här svarade en informant på frågan om vad som påverkades av hög 

arbetsbelastning: 

 

Omvårdnaden! Ja allt man gör påverkas. Självklart om man inte får äta, man blir 

grinig, klantigare. Man kanske inte gör rätt bedömningar. Man är trött. Man blir 

irriterad. 

 

Samma fråga besvaras på följande sätt av en annan informant:  

  

…ibland bara går det inte, jag kan inte alltid vara glad och trevlig mot alla dygnet 

runt. Om jag inte hinner äta och vila blir jag grinig, det är nog mänskligt provar 

jag försvara för mig själv. 

 

Det stör mig otroligt mycket att man inte får äta. 

 

Obefogade ambulansuppdrag 

Det är ett område som alla utom en berört utan att frågan blivit ställd. Det som beskrivs är 

att informanterna uppfattar att patienterna inte behöver åka ambulans. Flera har varit 

tydliga med att patienterna kan behöva vård men att transporten till sjukhus inte behöver 

ske med ambulans. Flera nämner också att det skulle vara positivt om de fick styra 

patienterna till lämpligare vårdnivå än en akutmottagning.  
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Om man går rent krasst till den generella arbetsbelastningen så skulle jag vilja ha 

en större befogenhet att styra patienter till alternativa vårdnivåer. Då skulle 

arbetsbelastningen minska generellt i ambulanssjukvården. Det kan jag känna, att 

man lägger för mycket tid på transporter av patienter som inte behöver en 

ambulanssjuksköterska. Utan den behöver träffa en ambulanssjuksköterska som 

gör en bedömning. Så med något verktyg för det eller utbildningsinsatser, då tror 

jag ambulanssjukvården skulle se helt annorlunda ut.  

 

En annan informant beskriver problemet som följande: 

 

Ja med mer luft i systemet skulle det bli bättre. Alltså med antingen fler ambulanser 

eller större kunskap hos befolkningen om när man ska åka ambulans. Som det är 

nu vill ingen ta ansvar. Patienterna är oroliga, okunniga om sig själva. Då ringer 

dom till SOS och SOS har fått sina direktiv av SLL, de ska skicka en ambulans till 

dom som uppfattar att dom behöver det. Det var ett känt fall för några år sedan där 

en ung kille dog för att han inte fick någon ambulans. Det tror jag blev en 

vändpunkt. 

 

Antal ambulansuppdrag 

Alla utom en av informanterna uppger att de upplever en ökning av antalet uppdrag de 

senaste åren. En nämner statistik som levererats från dennes arbetsgivare. Samma 

informant tar upp en uppmärksammad händelse. Detta fall var en ung person som ringde 

112 och meddelande att han hade jobbigt att andas. Den sjuksköterska som handlade 

ärendet bedömde att det inte skulle skickas ut någon ambulans. Patienten avled och 

sjuksköterskan blev anmäld till Socialstyrelsen. Det blev en rättslig prövning och 

sjuksköterskan blev friad. Socialstyrelsen begärde att Hälso- och sjukvårdens 

ansvarsnämnd (HSAN) skulle i första hand återkalla sjuksköterskans legitimation och i 

andra hand besluta om en treårig prövotid.  

 

Efter det har det i alla fall blivit många, många fler ambulansuppdrag, många fler 

med prioritet ett. Jag fick statistik från min arbetsgivare för några dagar sedan. Nu 

har vi 49 procent prio ett uppdrag. När jag började på ambulansen var siffran 

extremt mycket lägre. Kanske 25 procent uppskattar jag det till.  

 

Prehospital omvårdnad 

 

Omvårdnadsåtgärder 

På frågan om hur informanterna upplevde att omvårdnaden påverkades svarade en 

sjuksköterska: 

 

Jag är känsligare på natten. Jag orkar inte lyssna klart, jag vill få hela bilden av 

patienten men orkar inte. Jag vill hävda att jag ger samma medicinska behandling 

av patienten. Men kanske inte bryr mig det där lilla extra. Jag har kortare stubin 

på natten… 
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Det var många varierande svar gällande omvårdnaden. Majoritetens uppfattning var att det 

är allt som innefattar arbetet. Några beskrev att det framför allt var bemötande av patient 

och anhörig. Två svarade att det var så kallade mjuka värden som innebar omvårdnad för 

dem.  

 

Det första jag tänker på är nog de mjuka värdena i ett patientmöte. Lite ”ta hand 

om” om du förstår vad jag menar.  

 

Det handlar om att ge trygghet, ge information på ett sätt så patient och anhöriga 

förstår. Och naturligtvis att tillgodose alla andra behov som finns med nutrition, 

smärtlindring, lägesförändring, ja så. 

 

Skillnad mot generell uppfattning av omvårdnad 

Sjuksköterskornas uppfattning om omvårdnad går isär något. En del beskriver att 

omvårdnaden är likadan oavsett hur och var den bedrivs. Andra uppfattar att omvårdnad 

prehospitalt är mer inriktad på medicinska åtgärder, behandling och transport. Dessa 

uppfattar även omvårdnaden på sjukhus som mer omhändertagande, mer empatiskt. Dock 

uppfattar vissa av informanterna att den prehospitala omvårdnaden i högre grad än på 

sjukhus bör innehålla omhändertagande och trygghet. Detta motiveras med att patienten är 

i en extra utsatt situation. 

 

Ja där blir det ju lite mer specifikt. Kanske ännu mer med trygghet, det är en ny 

situation när man kontaktar ambulansen för många som blir akut sjuka. Trygghet 

och smärtlindring. 

 

Ja, då tycker jag omvårdnaden blir mer komplex. I ambulansen är det mycket 

problemlösning, självständigt arbete på ett helt annat sätt än på sjukhus. Det är 

ingen läkare som säger vad som ska göras. Sen hjälper man patienterna med allt. 

Allt från att packa kläder, ge mat till katten, ta med soporna ut, ringa grannar och 

anhöriga till att ge livräddande läkemedelsbehandlingar.  

 

Tid för reflektion och återhämtning 

Gemensamt för samtliga informanter är åsikten att arbetet går i ett och utan tillfälle till rast. 

Utan rast och återhämtning beskriver många av sjuksköterskorna att de blir griniga och ger 

ett sämre bemötande. Därmed anser de att omvårdnaden blir lidande. Ett antal av 

informanterna ansåg det viktigt att hinna reflektera över de uppdrag de haft men saknade 

möjlighet till detta. 

 

Alltså positivt om jag får äta, vila mellan arbetena, i alla fall en stund. Inte flera 

timmar men så man får reflektera över dom patienter man har haft. 
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Men sen kan det vara negativt där man jobbar i ett sträck, att inte ha chans att 

andas eller prata med sin kollega. Man tittar på tankmätaren och vet att nu måste 

jag tanka annars går det illa. Eller att jag skulle behöva fylla på läkemedel till 

exempel men jag åker vidare till nästa jobb. 

 

Vi åker på svåra saker emellanåt, vi har inte tid till reflektion. 

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien har varit att undersöka hur arbetsbelastningen påverkar omvårdnaden 

prehospitalt. Följande frågeställningar har bearbetats: På vilket sätt påverkas omvårdnaden 

av hög arbetsbelastning? Vilka faktorer skapar känslan av hög arbetsbelastning?  

 

Under studien diskuterades begreppet arbetsbelastning. De faktorer som främst inverkade 

på upplevd arbetsbelastning var tid på dygnet, skiftens längd, antal uppdrag och antal 

obefogade uppdrag samt bristande möjlighet till rast. Studien diskuterade även begreppet 

omvårdnad. 

 

Samtliga upplevde nattpass som negativa. Ett av studiens huvudfynd var att arbetspass 

nattetid ger sämre omvårdnad samt ökad stress. Detta stöds av Kecklund (2010), som 

beskriver att skiftarbete leder till kraftig sömnighet, sänkt prestationsförmåga och ökad 

olycksrisk. Även Suserud (2009) beskriver nattskift som negativt för hantering av 

stressfyllda händelser och en studie av Oyane (2013) pekar på insomnia och sömnsvårighet 

i samband med perioder med nattskift. Studien indikerade vidare på att tålamodet ej var 

detsamma nattetid. Mer ork sades ge mer empati och mindre irritation. I jämförelse så 

tummar 90 procent medvetet på säkerheten om de är trötta (Patterson et al, 2011).  

 

En teori kan vara att det finns en tradition inom ambulanssjukvården där personalen 

förbereder sig dåligt inför nattpass. Ambulanspersonal tenderar att ej sova tillräckligt innan 

passet börjar i jämförelse med övrig vårdpersonal. En möjlig förklaring är att man 

historiskt sett har haft möjlighet till återhämtning och till och med sömn under nattlig 

arbetstid. På merparten av Stockholms läns ambulansstationer är detta ej längre möjligt. 

Det finns fortfarande möjlighet till dygnstjänstgöring, det vill säga arbetspass som varar i 

24 timmar. Några av informanterna har beskrivit dessa arbetspass som mycket slitsamma 

även om det varit få uppdrag. Sjuksköterskan behöver vara alert under hela passet även om 

det inte innebär ambulansuppdrag hela tiden. Något att reflektera över är att det vanliga 

förfarandet är att arbeta dygnspass på helgerna. Det vill säga från en morgon till 

nästkommande morgon. Detta samtidigt som många uppfattar att helgpass i allmänhet är 

jobbigare och helgnätter i synnerhet. Konklusionen är att de dagar med högre belastning 

nattetid är de tillfällen där de längsta arbetspassen är förlagda på vissa ambulansstationer.  
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Långa pass, längre än åtta timmar, ansågs som en orsak till högre arbetsbelastning. 

Informanterna upplevde att energin sinade mot slutet av arbetspassen. Arbetsbelastningen 

kändes därmed mer påtaglig. Det bör nämnas att intensiteten på ett längre arbetspass är 

densamma som under ett kortare. Trots detta förespråkar många längre arbetspass för att i 

gengäld få mer sammanhängande ledighet. Detta verkar vara en fortsatt trend hos både 

arbetsgivare och arbetstagare. Även arbetspassens längd var avgörande för utmattning och 

stressymptom. Ökad stress leder i sin tur till en mängd hälsorisker (Pattani, 2001). 

Arbetspassens förläggning på dygnet påverkar uppkomst och hantering av stressfyllda 

händelser. Både nattskift samt bristande tid mellan passen är negativt (Suserud, 2009). Att 

själv få påverka arbetspassens längd samt tid på dygnet skulle upplevas mer positivt. Trots 

att nattarbete, långa pass samt helgjobb kan ses som mindre attraktiva är det många som, 

beroende på ålder samt rådande livssituation, skulle föredra dessa. En intressant 

frågeställning är hur avgörande det är för den upplevda stressen och tålamodet om det är 

medvetet valt att jobba natt, helg och längre skift. Skulle detta vidare påverka 

omvårdnaden?  

 

Antal uppdrag per ambulans har ökat och eskalerat de senaste fem åren. Detta är direkt 

relaterat till ökad arbetsbelastning. Landstinget har det senaste året utökat antal bilar något, 

vilket visar på att de är medvetna om problemet. Frågan är om ökningen av resurser står i 

paritet med det ökande antalet hjälpsökande? Det som ses som en anledning till ett ökat 

antal ambulansärenden är ett enskilt ärende år 2011. En informant nämner problematiken. 

Det är det tragiska fall där en 23- årig man avled av en brusten mjälte i sin bostad efter att 

ha kontaktat SOS Alarm för att få hjälp med en ambulans men nekats. Den statistik 

författarna tagit del av från SLL visar på en ökning av antalet ambulansuppdrag med 19000 

från år 2010 till 2011. Det är självklart omöjligt att säga att det är det som är orsaken till 

ökningen men en rimlig förklaring. Det som kan tala för ovan nämnda utveckling är att de 

personer som tar emot och handhar sjukvårdsärenden på SOS Alarm idag följer det 

medicinska index i större utsträckning än tidigare. Mindre egna bedömningar görs och 

index styr mer vilken prioritet ett ambulansuppdrag skall ha vilket kan resultera i flera 

ambulansärenden.  

 

Bristande möjlighet till rast är på sätt och vis synonymt med ett högt antal uppdrag per 

ambulans. Tiden mellan varje uppdrag blir kortare och tenderar att ett nytt uppdrag 

kommer direkt då personalen rapporterar att de är klara. Många beskriver att det kan gå 

många timmar mellan möjligheterna att få en stunds paus mellan uppdragen. En annan 

återkommande uppfattning var brist på matraster. Detta sades skapa irritation och negativ 

stress. Som tidigare nämnts påverkar stress prestationsförmågan, Jonsson (2009) vilket i 

sin tur kan påverka omvårdnaden. Ökad irritation förekom även, som beskrivet ovan, under 

nattskift samt utmattning (Suserud, 2009). Där av skulle det kunna dras en parallell till 

utebliven matrast (hunger) och nattskift (utmattning) avseende irritation. Paradoxalt nog 

äger dessa två tillstånd rum samtidigt. Samt under obefogade uppdrag som också påverkar 

motivation och tolerans negativt. Detta innebär att det finns risk för att omvårdnaden 

troligtvis blir mindre empatisk 
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Författarnas erfarenhet från ambulansverksamheten är att personalen idag passar på att ta 

en liten rast i samband med journalskrivandet och lämnandet av patienten på sjukhuset. Det 

är inte någon sanktionerad tid att ta rast på detta sätt men vanligt förekommande.  

 

Tid för reflektion och återhämtning uppkom som efterfrågat. Att inte ge sig tid till 

återhämtning mellan passet är negativt (Suserud, 2009) samt symptom på posttraumatiskt 

stressyndrom är vanligt förekommande bland personal verksam inom prehospital sjukvård 

(Sterud, 2006). Kan vårdpersonalen inte själv känna sig tillfreds och harmonisk är det 

svårare att ge andra god omvårdnad 

 

En viktig punkt som framkom, utan att frågan blivit ställd, var antalet obefogade 

ambulansuppdrag.  Vad innebär det då för omvårdnaden att ej kunna tillhandahålla en 

patient ett lämpligare vårdalternativ? Detta skulle kunna delas upp i två faktorer: 

Den ena är att arbetsbelastningen ökar generellt då detta binder resurser från andra, 

viktigare uppdrag. En ökad arbetsbelastning leder till ökad stress vilket i sin tur påverkar 

omvårdnaden negativt. Patterson et al (2011). Den andra är att det är viktigt för den 

studerade yrkesgruppen att arbetet känns givande och meningsfullt (Wiitavaara, 2007). Då 

det ej känns meningsfullt tror författarna att motivation, empati och även prestation 

påverkas negativt. Till skillnad från ett befogat, meningsfullt uppdrag, bibehålls 

prestationsförmågan i högre grad,  trots hunger, trötthet och stress. 

 

Att andelen obefogade uppdrag ökat verkar vara en stor irritationsfaktor. Detta kan ses som 

indirekt relaterat till upplevd ökad arbetsbelastning. Att arbetsuppgiften känns meningsfull 

skapar energi och positivitet, vilket gör det mer stimulerande att utföra sitt arbete. 

Uppfattningen hos författarna är att antal obefogade uppdrag har två sidor. Det ena är att 

befolkningen ringer både nödnumret 112 och 1177 Vårdguiden om rådgivning p.g.a. de är 

oroliga och ser sig som vårdsökande. Det är självklart en svår uppgift att bedöma en patient 

per telefon. Författarna tror emellertid att det i alltför många fall skickas ut ambulanser, så 

personen som tagit emot samtalet har ryggen fri om något skulle hända. Det andra 

problemet som kan urskiljas är att det saknas kunskap och upplysning om när man som 

vårdsökande överhuvudtaget ska kontakta nödnumret. Kan det vara så att det saknas en 

samhällelig information om lämpliga vårdnivåer? Dessa två problem har en synergieffekt. 

Okunskap om hur och varför man söker vård, i kombination med en aktsam 

sjukvårdsupplysning gör att en stor del ambulansresurser går åt till obefogade uppdrag.  

 

En sak som kom fram i studien var uppfattningen och definitionen av begreppet 

omvårdnad. En uppdelad definition i ”mjuk” och ”hård” kunde urskiljas. Förklaringen som 

flera informanter gav utefter sin egen definition var följande. Mjuka värden innefattar att 

hjälpa till med saker som patienten kan göra själv, saker som inte kräver någon behandling 

från sjuksköterskans sida. De hårda värdena förklarades vara mer abstrakta, administrera 

läkemedel, behandla eller undersöka med någon utrustning som personalen har med sig. 

Denna uppdelning kändes relevant att göra för att kunna dra slutsatser om 

arbetsbelastningens påverkan då det skiljde sig åt mellan de två.  
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Somliga i föreliggande studie uppfattade den mjuka omvårdnaden viktigare just 

prehospitalt då det är en extra utsatt situation, akut och kräver extra trygghet. Paradoxalt 

tyder studien på att just den mjuka omvårdnaden, snarare än den medicinska behandlingen, 

transport, läkemedelsbehandling mm, är den som försämras vid högre arbetsbelastning. 

En ökad arbetsbelastning påverkade delvis omvårdnaden prehospitalt. Många ansåg att det 

medicinska omhändertagandet och behandlingarna inte blev lidande i någon större 

utsträckning. Däremot uppfattade de intervjuade sjuksköterskorna att de blev mindre 

empatiska samt att bemötandet och den mjuka omvårdnaden blev lidande vid ökad 

arbetsbelastning.  

 

Denna trend går att urskilja vid tre olika situationer. Samma beteende uppstod vid nattskift, 

vid högt antal uppdrag samt vid obefogade uppdrag. Gällande det medicinska 

omhändertagandet var det endast ett fåtal som ansåg att det blev lidande under hög 

arbetsbelastning. Det är emellertid känsloladdat att erkänna att man inte gör ett korrekt 

jobb. Som informant är det troligtvis mindre känsligt att uppge att man endast har ett sämre 

patientbemötande än att den medicinska omvårdnaden blir lidande. Frågan är om 

informanterna i en intervju verkligen vill medge att det inte utförs rätt undersökningar eller 

behandlingar. Många informanter stannade till när de fick frågan och funderade lite innan 

de levererade svaret.  

 

Metoddiskussion 

 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av arbetsbelastningens betydelse 

för omvårdnad inom prehospital sjukvård. En kvalitativ intervjustudie var den metod 

författarna ansåg bäst lämpad då det var en subjektiv beskrivning som skall analyseras. I en 

kvalitativ intervjustudie är det svårare att generalisera resultatet. Då studien dessutom 

bestod av endast sju intervjuer minskade generaliserbarheten än mer än om det varit fler 

intervjuer. En låg generaliserbarhet är en brist enligt (Kvale och Brinkman, 2009). I 

föreliggande studie uppfattar författarna dock inte detta som en brist på grund av att syftet 

inte var att generalisera. Syftet var istället att beskriva fenomen som är unika för denna 

grupp av informanter. Hällgren Graneheim och Lundman (2012) belyser att de erfarenheter 

och upplevelser som informanterna delar med sig av i en liten kvalitativ studie kan ses som 

en styrka då insamlad data är nyanserad. 

  

Initialt valde författarna att genomföra tolv intervjuer men i samråd med handledaren 

diskuterades antalet intervjuer och reducerades till sju. Kvale och Brinkman (2009) 

beskriver att det viktiga inte är antalet intervjuer utan understryker betydelsen av att vara 

mycket väl förberedd samt ge god tid till analysprocessen. Författarna anser att utfallet inte 

påverkats nämnvärt om fler än sju intervjuer genomförts. Reduceringen av insamlad data 

har varit tidkrävande och hade fler intervjuer genomförts hade detta krävt avsevärt mer tid 

för analysprocessen.   
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Båda författarna har lång arbetslivserfarenhet inom vården och i synnerhet 

ambulanssjukvården i Stockholm. Detta kan vara en faktor som påverkat resultatet. 

Henricson och Billhult (2012) menar att författarna är en del av forskningen och kan ses 

som ett forskningsinstrument, då deras tolkningar och erfarenheter bidrar till det resultat 

som framkommer i studien. Den långa arbetslivserfarenheten hos de båda författarna kan 

ses som en svaghet men tillika en styrka i föreliggande studie. Nackdelen kan vara att 

förförståelsen minskar nyfikenheten som finns gentemot valt problemområde. Styrkan 

finns i intresset och förförståelsen av valt problemområde och det i sig skapar en drivkraft. 

Författarna är även väl införstådda med den terminologi som råder inom 

ambulansverksamheten. Även detta kan ses som både en brist och styrka. Författarna tror 

att den djupare förförståelsen under dataanalysen har bidragit till en mer nyanserad 

tolkning.   

 

Innan studiens start övade författarna vid ett tillfälle på intervjuteknik. Med intervjuguiden 

som stöd och på en person som inte motsvarade kriterierna för att medverka i studien. 

Syftet var att öka tryggheten samt öva inför kommande intervjuer. Resultatet av övningen 

blev viss revidering av frågorna men även en större säkerhet hos författarna infann sig. 

Datainsamlingen kom att dröja då det var svårt att komma i kontakt med två av de tre 

ambulansverksamheterna. Då valde författarna att istället slumpmässigt kontakta 

sjuksköterskor i ambulans. Detta gjordes vid akutsjukhusens ambulansgarage där 

informationsbrevet för deltagande i studien visades. Antalet intresserade deltagare 

säkerställdes relativt snabbt pga. snöbollseffekten (Trost, 2010). Sjuksköterskor från 

samtliga ambulansföretag deltog i studien. Den senare, slumpmässiga deltagargruppen kan 

ha gjort urvalet smalare än om författarna haft fler intresserade att välja bland. Graden av 

intresse för att medverka i studien tros dock vara opåverkad då det var frivilligt att deltaga. 

Båda författarna deltog vid den första intervjun. Därefter fördelades intervjuerna jämt 

mellan författarna. Samtliga intervjuer genomfördes med stöd av intervjuguiden, detta för 

att uppnå en så likvärdig form vid varje tillfälle. Eftersom frågor och utförandet av 

intervjuerna var förutbestämt och noga förberett ansåg författarna att en fördelning inte 

skulle påverka svaren.  

 

Valet av intervjudesign var halvstrukturerad vilket leder till att informanten kunde svara 

med berättande och målande svar. Detta skapade en öppenhet vid intervjutillfället. Det 

gavs möjlighet till följdfrågor vilket gav deltagarna tillfället att utveckla svaren ytterligare 

(Danielson, 2012a). Det faktum att intervjuerna spelades in anser författarna var till 

studiens fördel. Materialet fanns då tillgängligt för att vid upprepade tillfällen lyssnas på 

och analyseras av bägge författarna. Detta för att erhålla djupare kunskap och insikt i 

materialet såsom skillnader i ordval och i tonfall (Trost, 2010). Hade ljudupptagning ej 

skett är risken att viktiga nyanser ej fångats upp. Analysprocessen hade eventuellt ej 

uppnått lika rikt resultat. Inte bara ord utan även långa pauser, hummande, skratt och 

tonfall upplevde författarna hade stor betydelse för tolkning av data.   
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Variationen i längd på intervjuerna varierade stort. Där författarna ansåg att svaren på 

frågorna inte var tillfredsställande gentemot syftet så ställdes följdfrågor. Den information 

som inhämtades innehöll flera delar som inte svarade relevant på syftet. Dock skapade det 

en helhet i upplevelse och tolkning i sammanhanget, både för deltagaren och författarna.  

Billhult (2012) beskriver att styrkan i studien ökar om spridning i ålder, kön och tjänsteår 

som legitimerad sjuksköterska är påvisbar. Detta överensstämmer med föreliggande studie. 

Författarna hade inte medvetet valt ut en urvalsgrupp med viss spridning. Deltagarna 

visade sig dock vara av olika ålder, kön och tid i tjänsten. Hade informanterna bestått av en 

alltför homogen grupp hade författarna övervägt att finna nya deltagare. Alla deltagare 

arbetade dessutom både natt- och dagskift vilket gjorde att samtliga informanter kunde 

svara på frågor som rörde nattarbete.  

 

Kodningen av materialet gjordes av författarna var för sig vilket ansågs väsentligt.  Syftet 

med detta var att minska risken för misstolkningar av materialet. Tolkningarna av 

materialet jämfördes och diskuterades för att hitta genesamma fynd samt eventuella 

skillnader. För att öka trovärdigheten analyserades samtlig insamlad data tillsammans av 

författarna (Billhult, 2012). Denna process tog lång tid och var krävande. Dock ansågs 

detta nödvändigt för att erhålla hög trovärdighet och inte missa viktig data. 

 

Under hela processen har författarna värnat om konfidentialitet för informanterna såväl för 

de verksamheter samt människor som framkommit vid insamlandet av data. Deltagarna i 

studien informerades både skriftligt och muntligt angående studiens syfte, samt att 

deltagandet är frivilligt och kunde avbrytas när som helst. Författarna upplevde att detta 

skapade en trygghet hos informanterna vilket påverkade deras öppenhet. Ljudupptagningar 

samt nedskriven data förvarades i författarnas handdatorer för ökad säkerhet (Källström, 

2012). Informerat samtycke säkerställdes först vid antagning till studien samt i direkt 

anslutning till intervjun med deltagaren. Samtliga ljudupptagningar raderades efter 

transkriberingsprocessen. All datautskrift kommer att köras i dokumentförstörare efter att 

studien blivit godkänd. De uppgifter och data som inhämtats under studien kommer endast 

att användas i denna studie (Helgesson, 2006). 

 

Slutsats 

 

Resultatet visade att  omvårdnaden påverkas negativt av nattarbete och långa arbetspass 

utan möjlighet till rast. De intervjuade sjuksköterskorna uppger att de är medvetna om 

detta faktum men inte kan påverka sina arbetstider. En annan faktor som påverkar 

omvårdnaden negativt är arbetsbelastningen som uppfattas som hög. Samtliga informanter 

anser att omvårdnaden skiljer sig prehospitalt och i ett generellt perspektiv. 

Sjuksköterskorna uppger att alla patienter får rätt medicinsk behandling men däremot inte 

alltid det bästa bemötandet.  
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Förslag till vidare forskning 

 

Resultatet visar tydligt att nattarbete är ett problem och att det vore intressant att undersöka 

det vidare. Ett sätt är att inhämta information om eventuella avvikelser gällande bemötande 

och medicinska behandlingar. För att då kunna dra slutsatser om vilken tid på dygnet dessa 

inträffar. Vidare forskning kan även göras för att ta reda på om medicinska undersökningar 

och behandlingar utförs på samma sätt nattetid som dagtid.   
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BILAGA I 

Intervjuguide  

 

Ålder: 

 

Kön:    Man           Kvinna 

 

Sjuksköterska sedan år: 

 

Arbetat inom ambulanssjukvård sedan år:  

 

Arbetat inom ambulanssjukvård i Stockholm sedan år: 

 

A.  

1. Vill du beskriva vad omvårdnad innebär för dig generellt? 

 

2. Vill du beskriva vad omvårdnad innebär för dig inom ambulanssjukvården? 

 

3. Kan Du ge exempel på en bra omvårdnadssituation? 

 

4. Vad var det som gjorde denna situation bra? 

 

5. Kan Du ge exempel på en mindre bra omvårdnadssituation? 

 

6. Vad var det som gjorde denna situation mindre bra? 

 

7. Vad hade du velat göra för att denna situation skulle upplevas som bra? Vad 

hindrade dig från att göra detta? 

 

 

 

 

B.  

1. Hur skulle du vilja beskriva din arbetsbelastning som ambulanssjuksköterska idag? 

 

2. Vad anser du påverkar din arbetsbelastning? 

 

3. Vad anser du påverkas av hög arbetsbelastning? 

 

4. Anser du att hög arbetsbelastning kan påverka omvårdnad av patienten och i så fall 

på vilket sätt?  

 

5. Kan du ge något exempel på en situation där omvårdnad av patienten påverkades 

av en hög arbetsbelastning? 

 

Vad var anledningen till detta tror du? Hur skulle du velat göra istället för att omvårdnad 

av patienten skulle upplevas tillfredställande enligt din mening?   



      

 

 

C. 

Är det något i ditt arbete som skulle påverka omvårdnaden i någon riktning, positivt eller 

negativt, berätta? 

 

 

 

E.   

Har tiden på dygnet någon betydelse för utförande av omvårdnad. Om ja; kan du beskriva 

på vilket sätt? Om nej; Kan du beskriva varför du inte anser att dygnstiden har betydelse 

för utförande av omvårdnad? 

 

1. Vilken tid föredrar du att arbeta, fm, em, dag, eller natt?  

 

 

F.  

Upplever du att du kan påverka dina arbetstider som du vill?  

 

1. Hur då? 

 

2. Skulle du vilja kunna göra det? 

 

3. Tror du att det skulle påverka omvårdnaden? Om ja, hur? 

 

 



      

Sophiahemmet Högskola Stockholm   2013-09-30 

 
 
 
Hej! 

 

Vi är två sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet Högskola. Under termin fem skall vi 

genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska 

studeras berör sjuksköterskors upplevelse om hur omvårdnaden påverkas av den höga 

belastningen som råder inom ambulanssjukvården i Stockholms län (var god se bifogad 

sida för sammanfattning av studiens innehåll och upplägg). Vi är mycket intresserade av att 

få genomföra arbetet vid Er verksamhet. Denna förfrågan ställs till samtliga 

verksamhetschefer inom ambulansverksamheten i Stockholms län. 

 

Vi planerar att intervjua åtta till tio sjuksköterskor Arbetet med studien kommer att pågå 

under perioden 2013-09-30 - 2013-11-11. Vi skulle gärna vilja utföra intervjuerna under 

vecka 40-42 men är flexibla om tidpunkten inte passar Er. 

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid Er verksamhet är vi tacksamma om Du 

besvarar detta mail med Ditt godkännande snarast. Om Du känner dig tveksam till att 

studien genomförs vid er verksamhet är vi tacksamma för besked om detta. Har Du 

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

handledare. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Michael Johansson 

076-888 2130 

michael.johansson@stud.shh.se 

 

 

Pontus Tännström 

070-5577324 

pontus.tannstrom@stud.shh.se 

 

 

Handledare: 

Karin Casten Carlberg 

karin.casten.carlberg@shh.se 

 

mailto:Michael.johansson@stud.shh.se
mailto:pontus.tannstrom@stud.shh.se


      

Sophiahemmet Högskola Stockholm     2013-09-30 

 

 

Hej! 

 

Vi är två sjuksköterskestudenter som studerar femte terminen på Sophiahemmet Högskola. 

Under terminen skall vi genomföra ett examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng. 

Området som vi skall studera rör sjuksköterskors uppfattning av hur omvårdnaden 

påverkas av hög arbetsbelastning (sammanfattning med studiens innehåll och upplägg 

finns bifogat). Därför är vi intresserade av att få intervjua Dig som är sjuksköterska inom 

ambulansverksamheten i Stockholms Län. 

  
Intervjun beräknas ta max 60 minuter och de frågor vi ställer utifrån vår intervjuguide är 

halvstrukturerade och öppna. Din medverkan som informant i studien är helt frivillig och 

Du kan avbryta Din medverkan när som helst. Vi kommer att spela in intervjun på band 

och sedan transkribera den. Under transkriberingen kommer Du som informant att 

avidentifieras och sedan kommer inspelningen att förstöras. Alla uppgifter är konfidentiella 

och kommer bara att vara tillgängliga för oss som författare samt handledaren. 

 
Om Du är intresserad av att ställa upp som informant i vår studie är vi tacksamma om Du 

hör av Dig till oss snarast. Vi hör av oss på överenskommet sätt till de berörda. Om Du har 

några andra frågor rörande studien är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare.  

 

Arbetet med studien kommer att pågå under perioden 2013-09-30 – 2013-11-11. Vi önskar 

helst utföra intervjuerna under vecka 40-42, men vi är flexibla om tidpunkten inte passar 

Dig. 

 

Vill Du ta del av studien i sin helhet så kommer denna möjlighet att erbjudas.  

 

Vänliga Hälsningar 

Michael Johansson 

076-888 2130 

michael.johansson@stud.shh.se 

 

 

Pontus Tännström 

070-5577324 

pontus.tannstrom@stud.shh.se 

 

 

Handledare: 

Karin Casten Carlberg 

karin.casten.carlberg@shh.se 
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