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SAMMANFATTNING 

I dagens välfärdssamhälle förekommer det många olika yrkesgrupper som ofta i sitt 

arbetsutövande utsätts för situationer som är kraftigt psykiskt påfrestande. Arbetsgivaren ska 

inneha klara rutiner och beredskap för att kunna bistå sina anställda med krisstöd vid 

traumatiska händelser. Kollegialt stöd och kamratstödsamtal är en viktig åtgärd för att 

förhindra stressymtom som då kan uppstå, arbetsgivaren bör då erbjuda tid för samtal och 

återhämtning. Om en ambulanssjuksköterska brister i bemötandet med patient och anhöriga, 

samt saknar empati, kan det härledas till tidigare traumatiska händelser som inte är bearbetade 

hos ambulanssjuksköterskan.  

 

I tidigare studier framkom det att när det sociala stödet brast på arbetsplatsen efter en svår 

händelse kunde det vara en utlösande faktor till att ambulanssjuksköterskan utvecklade 

psykisk ohälsa. Frågor som var av intresse att studera gällde hur behovet ser ut hos 

ambulanssjuksköterskor, när det gäller kollegialt stöd och kamratstödsamtal i samband med 

krishantering.  

 

Syftet med studien var att belysa ambulanssjuksköterskans behov av kollegialt stöd och 

kamratstödsamtal vid krisbearbetning. 

 

Kvalitativ ansats användes och data samlades in med semistrukturerade intervjuer. I studien 

ingick nio ambulanssjuksköterskor verksamma inom ambulanssjukvården i södra Sverige. 

Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod av de erhållna intervjuerna. 

 

Resultatet belyste fyra kategorier: förtroende för kollegan, uppmärksamma psykisk ohälsa, 

främja bearbetning genom utarbetad handlingsplan, samt medvetandegöra utbildningens 

betydelse. 

 

Studien påvisade att det var viktigt med kollegialt samtalsstöd vid bearbetning av traumatiska 

händelser och att det byggde på ömsesidigt förtroende mellan ambulanssjuksköterskorna. 

Studien visade även att kamratstödjare var en viktig resurs som behövdes inom 

ambulansverksamheten, men att den inte utnyttjades, ansågs diffus och var i behov av 

riktlinjer och utbildning. Studien visade att ambulanssjuksköterskorna var i behov av kunskap 

i krishantering, för att bringa förståelse i betydelsen av att bearbeta en händelse och 

därigenom kunna minska risken för ohälsa. Författaren till denna studie hoppas att resultatet 

kan främja till att hjälpa kamratstödjarorganisationer att förbättra eller införa arbetsriktlinjer, 

vilka kan leda till minskad risk för psykisk ohälsa bland ambulanspersonal. 

 

 

Nyckelord: ambulanssjuksköterska, krishantering, kollegialt stöd, kamratstödsamtal, 

traumatisk händelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

In today’s welfare state there are many different professions with people that are often put in 

situations that are extremely psychologically stressful. The employer should have clear 

processes and procedures in place to be prepared to assist their employees with crisis support 

during and after traumatic events. Peer support and peer counseling are important measures to 

prevent stress symptoms from occurring, and the employer should provide time for counseling 

and recovery. If an ambulance nurse is lacking empathy in his or her interaction with patients 

and relatives, it can often be explained by past traumatic events that have not been processed 

properly by the ambulance nurse. 

 

Earlier studies have shown that when the social support was lacking at the workplace after a 

difficult event, it could be the triggering factor behind the ambulance nurses developing 

psychological issues. Questions that were of interest to the study concerned ambulance nurses 

needs when it comes to peer support and peer counseling associated with crisis management. 

 

The purpose of the study was to illustrate ambulance nurses needs of peer support and peer 

counseling associated with crisis management. 

 

Qualitative approach was used and data were collected with semistructured interviews with 

nine ambulance nurses working in the south of Sweden. Qualitative content analysis was used 

as the method of analysis for the obtained interviews. 

 

The results illustrated four categories: confidence in your colleague, bring attention to 

psychological issues, promote processing through a developed action plan, and make people 

aware of the importance of training. 

 

The study showed the importance of peer counseling for processing traumatic events, and that 

mutual trust between ambulance nurses is necessary. The study also showed that peer support 

is a key resource, but that it was not utilized and regarded as diffuse and also that guidelines 

and training are needed. The study further showed that ambulance nurses needed crisis 

management training, to bring an understanding of the importance of processing an event, 

thereby be able to reducing the risk of issues. The author of the study hopes that this results 

can promote to help the peer counseling organizations to improve or establish working 

guidelines, which can lead to decreased risk of mental health problems among ambulance 

personnel. 

 

 

Keywords: ambulance nurse, crisis management, peer support, peer counseling, traumatic 

event. 
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INLEDNING 
 

I dagens välfärdssamhälle förekommer det många olika yrkesgrupper som ofta i sitt 

arbetsutövande utsätts för situationer som är kraftigt psykiskt påfrestande. Dessa grupper kan 

vara personal inom akut-/ambulanssjukvård, räddningstjänst, officerare och poliser 

(Andersson, Tedfeldt & Larsson, 2009). Ambulanssjuksköterskor möter dagligen i sitt 

yrkesutövande människor i kris. Traumatiska händelser behöver inte vara en stor olycka med 

flertalet drabbade. En traumatisk händelse kan vara när ett barn avlidit i hemmet och 

ambulanssjuksköterskan ska möta och ta hand om närstående i kris (Jonsson, 2009). Om en 

ambulanssjuksköterska brister i bemötandet med patient och anhöriga, samt saknar empati, 

kan det ofta härledas till tidigare traumatiska händelser som inte är bearbetade hos 

ambulanssjuksköterskan. 

 

Donnelly och Siebert (2009) menar att ambulanspersonalen är en utsatt yrkesgrupp där risken 

för att utsättas för stress är mycket stor. En koppling kan ses mellan stress och posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD), samt användning av alkohol och droger, vidare utgör det en stor risk 

för både ambulanssjuksköterskor och patient. För att minska risken för denna problematik har 

socialt stöd och den enskildes resurser starkt inflytande. Det framgår i 

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS, 1999:7) att arbetsgivaren ska inneha klara rutiner 

och beredskap för att kunna bistå sina anställda med krisstöd vid traumatiska händelser. 

 

Jonsson, Segesten och Mattsson (2003) menar att stressymtom och andra psykiska tillstånd 

främjas av uteblivet krisstöd på arbetsplatsen. Kollegialt stöd och kamratstödsamtal är en 

viktig åtgärd enligt Jonsson och Segesten (2004a) för att förhindra stressymtom efter en 

traumatisk händelse och då bör arbetsgivaren erbjuda tid för samtal och återhämtning. I denna 

studie valde författaren att belysa ambulanssjuksköterskans behov av kollegialt stöd och 

kamratstödsamtal vid krisbearbetning. Inte vad som kan hända i efterförloppet vid bristande 

bearbetning av traumatiska händelser. 

 

 

BAKGRUND 

 

Kriser och stressorer 

 

Ordet kris i denna studie avser traumatiska kriser, de uppstår vid en traumatisk händelse där 

yttre påfrestningar plötsligt äger rum. Människans tidigare livserfarenheter, kunskaper och 

deras sätt som de reagerar på är då inte tillräckliga för att bemästra den traumatiska händelsen. 

En människa som hamnar i kris har en ökad sårbarhet om han/hon innan krishändelsen varit 

utsatt för en ökad allmän påfrestning såväl som stress. Det  betyder att det finns en interaktion 

mellan en människas upplevda stress och den allmänna påfrestningen, samt den krishändelse 

personen varit med om. I praktiken innebär det att människan inte bara påverkas av den 

aktuella händelsen utan den samanlagda stressbelastningen som denne bär med sig. Faktorer 

som påverkar hur människan reagerar på en krishändelse är personlighet, exempelvis 

livserfarenhet, attityder, sårbarhet så väl som livsstrategier och sociala förhållanden. Detta 

innebär att människan reagerar väldigt olika på samma händelse och måste tas i beaktande vid 

krishantering (Brolin, Calleberg & Westrell, 2011). Hansen, Rasmussen, Kyed, Nielsen och 

Andersen (2012) lyfter att det fanns skillnader mellan män och kvinnar i psykisk hälsa inom 

ambulanssjukvården. Kvinnorna hade en högre förmåga att rapportera sin psykiska ohälsa än 

vad männen hade. 
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Hur en människa reagerar vid en avvikande händelse varierar stort och kan vara oberoende av 

kön, ålder och hur den sociala situationen ser ut. Kvinnor upplevs ha en förmåga att mer öppet 

visa sina känslor och vill gärna beskriva händelsen de varit med om, på så sätt får de berätta 

om sitt lidande för andra. Behovet av samvaro med andra människor uppfattas större än hos 

män. De tycks ha ett ökat behov av att erhålla emotionellt stöd, omsorg och hjälp. De anses 

duktiga på att öppet visa sitt behov av stöd, detta stöd kan sedan tas emot på ett naturligt och 

okomplicerat sätt. I stödgrupper finns det oftast fler deltagare som är kvinnor än män (Arman 

& Rehnsfeldt, 2012). 

 

Traumatiska händelser hos ambulanssjuksköterskor kan enligt Jonsson och Segesten (2003) 

orsakas av mänskligt lidande, avlidna personer, förödelse som är både fysisk och materiell, i 

samband med olika händelser. Det kan också vara förlust av anhörig/arbetskamrat eller när 

någon närstående blivit svårt sjuk eller skadad. Regehr, Goldberg och Hughes (2002a) menar 

att traumatiska händelser också kan orsakas av mötet med ett avlidet barn, vid barnmisshandel 

och när människor avlider i ensamhet. En traumatisk händelse kan enligt Jonsson och 

Segesten (2004b) indelas i olika grupper, före, under och efter händelsen. Före händelsen 

målas en inre bild upp av larmet och det sker en mental förberedelse genom en ”inre dialog” 

hos ambulanspersonalen. Där bearbetas tankar om hur det eventuellet kan se ut vid ankomst 

till patienten. Det är omöjligt att helt vara förberedd på mötet med denna okända patient och 

dennes tillstånd. Under händelsen uppstår episoder som kan upplevas som omedelbara, starka 

och överväldigande. När förväntningarna inte stämmer överens med verkligheten uppstår en 

stark stressfaktor. Vid sådana situationer kan även erfaren ambulanspersonal inte vara 

tillräckligt förberedd på att drabbas av överväldigande känslor, motgångar, känsla av 

ensamhet och identifikation. Efter händelsen uppstår tillfällen av kaos och känslor av skuld, 

skam ses då ambulanspersonalen misslyckats i att hjälpa och lindra patientens besvär. 

 

Ambulanssjuksköterskor med lång arbetslivserfarenhet anser Jonsson och Segesten (2004a) 

utgjorde en risk för att utveckla stress symtom, det kunde möjligen kopplas till exponering av 

många traumatiska händelser genom åren. Ambulanssjuksköterskor utsattes dagligen för 

stressorer i sitt arbete som de inte hade möjlighet att undvika. Hansen et al. (2012) belyser att 

ambulanssjuksköterskor med lång yrkeserfarenhet var sämre på att rapportera psykisk ohälsa. 

Enligt Essex och Scott (2008) hade ambulanssjuksköterskor som varit yrkesverksamma mer 

än sex år större benägenhet att inte delge andra sina tankar och känslor, än de som varit 

anställda kortare tid. 

 

Ambulanssjuksköterskor med lång erfarenhet upplevde i en studie av Svensson och Fridlund 

(2008) en oro under alla typer av utryckningar, eftersom de förväntades ta ett större ansvar. 

Larm till barn skapade en oro och stress, det kunde bero på yttre faktorer, exempelvis krav 

från föräldrar i samband med sjuka och skadade barn, samt vid förlossningar. Jonsson och 

Segesten (2003) skriver genom att bli personligt involverad på en skadeplats eller liknande, 

var ambulanssjuksköterskor tvungna att identifiera sig med offret. Detta kunde vidare leda till 

långvariga stressymptom. Enligt Jonsson et al. (2003) framkom det att under nästan alla 

arbetspass som ambulanssjuksköterskorna genomförde exponerades de för traumatiska 

händelser, denna stress som då uppstod saknade de förmåga att hantera.  

 

Enligt Van der Ploeg och Kleber (2003) upplevde ambulanssjuksköterskor att de vanligaste 

akuta stressorerna vid larm utgjordes av barn som avlidit, människor som var förtvivlade och 

barn som utsatts för sexuella övergrepp. Kroniska stressorer bestod av sociala aspekter, så 

som arbetsmiljö, där brist på kollegialt stöd, chefsstöd, och dålig kommunikation upplevdes 

starkt stressande. Studien visade att brist på kollegialt stöd och chefsstöd associerades till 
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nästan alla typer av hälsosymtom som ambulanspersonalen hade. Det framkom även att det 

fanns ett samband mellan antalet akuta stressorer och symtom som fatigue (extrem trötthet), 

utbrändhet, samt reaktioner på posttraumatisk stress (Hammarlund, 2012). 

 

 

Posttraumatiska stressyndrom (PTSD) 

 

PTSD innebär att stressrektionerna hos en människa som varit med om en svår händelse inte 

avtar med tiden utan förvärras. Symtom som används för att fastställa PTSD består av hur 

personen upplevde den traumatiska händelsen och som innebar exempelvis död, svår skada 

och/eller hot. Händelsen kan ha varit personligt upplevd eller bevittnad, där den drabbade 

påvisade en stark rädsla, oförmåga att hantera händelsen, alternativt var skräckslagen 

(Andersson et al., 2009). En traumatisk händelse kan enligt Regehr et al. (2002a) återupplevas 

genom minnesbilder som är återkommande och smärtsamma, så kallade ”flashbacks”. Det kan 

också vara mardrömmar, vredesutbrott, rädsla och känslomässig avtrubbning, samt 

koncentrationsstörningar. Dessa symtom kan ibland upplevas fortskrida i flera månader.  

  

Jonsson et al. (2003) fann att det som påverkade utvecklingen av PTSD var lång 

yrkeserfarenhet, ålder, fysisk och psykisk arbetsbelastning. Något som ökade risken för PTSD 

hos bland annat räddningspersonal och ambulanspersonal anser Perrin et al. (2007) kan vara 

arbete på katastrofplats under lång tid och där de deltagit från debuten av händelsen, samt om 

det utfördes arbetsuppgifter som inte ingick i det ordinarie arbetet. För att minska risken var 

det viktigt med katastrofutbildning och roterande-/kortare arbetsskift på olycksplatsen. 

 

Regehr, Goldberg, Glancy och Knott (2002b) lyfter att ambulanssjuksköterskor som tidigare i 

arbetslivet tagit ledigt efter en svår händelse, påvisade starka symtom på PTSD än de som inte 

tagit ledigt. Socialt stöd från familjen upplevdes sämre hos de som varit lediga, däremot inte 

stödet från arbetsgivaren. När det sociala stödet brister på arbetsplatsen efter en svår händelse 

belyser Jonsson (2009) att det kan vara en utlösande faktor till att ambulanssjuksköterskan 

utvecklar posttraumatiskt stressyndrom. I en studie av Bennet et al. (2005) fann de att kvinnor 

hade mycket lägre nivåer än männen när det gällde PTSD och ångest. De hade även mindre 

händelser som kunde relaterades till stress än vad männen hade. Detta kunde eventuellt bero 

på att kvinnorna hade bättre möjligheter till/eller använde sig utav socialt stöd alternativt 

andra copingstrategier. Donnelly och Siebert (2009) konstaterar att det finns en koppling 

mellan stress och PTSD, samt användning av alkohol och droger. Vidare kan det utgöra en 

stor risk för både ambulanspersonal och patient. Det framkom i studierna av Jonsson et. al 

(2003) och Jonsson och Segesten (2004b) att ambulanssjuksköterskorna visade en hög 

frekvens på tecken till PTSD. Det tyder på att de saknade kunskaper om att hantera den 

dagliga stressen som de möter inom ambulanssjukvården. Jonsson et al. (2003) menar att 

stressymtom och andra psykiska tillstånd främjas av uteblivna copingstrategier på 

arbetsplatsen.  

 

 

Copingstrategier 

 

Människan använder olika tillvägagångssätt för att bemästra situationer av varierande slag, 

detta kallas för copingstrategier (Brolin et al., 2011). Två strategier som är vanligt 

förekommande vid hantering av svåra händelser är enligt Hedrenius & Johansson (2013) 

problemfokuserad och känslofokuserad strategi. I samband med traumatiska händelser 

kombineras ofta olika copingstrategier.  
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Jonsson och Segesten (2004b) skriver att ambulanspersonalen försökte att hantera sina 

upplevelser efter en traumatisk händelse genom att i det inledande skedet använda sig av en 

inre dialog. Genom att bli bekräftad, erbjudas stöd, samt att få delge sina upplevelser med 

någon de kände förtroende för, ökade chanserna till att bearbeta den traumatiska händelsen. 

Denna copingprocess kunde vara tidskrävande. Andra copingstrategier som förekom i studien 

av Regehr et al. (2002a) var uppföljning efter en svår händelse, där de fick information och 

samtidigt en förståelse för vad som hänt. De fick bekräftelse på att de hade utfört sina 

arbetsuppgifter rätt, men också på vad som kunde förbättras tills nästa gång. Många 

ambulanssjuksköterskor upplevde kollegiala stödet och humorn som en viktig copingstrategi 

vid svåra händelser, det fanns även tillgång till psykologisk hjälp om behovet uppstod. 

  

Jonsson och Segesten (2004b) anser att kamratstödjarna fungerade som en ”container”, den 

drabbade fick prata av sig och delge sina tankar, känslor och sin oro, detta var ett led i 

bearbetningen av den svåra händelsen och en viktig copingstrategi. Enligt Jonsson (2009) kan 

kamratstödjare utgöras av arbetskollegor på den egna arbetsplatsen och dessa bör ha kunskap i 

att vid behov ge så kallad emotionell första hjälp. Enligt Essex och Scott (2008) visade det sig 

att kvinnliga ambulanssjuksköterskor var mer villiga att använda samtal med andra som 

copingstrategi, än männen. 

 

När män varit med om en avvikande händelse kan det vara vanligt förekommande att de blir 

mer inåtvända och utövar praktiska sysslor som copingstrategi, exempelvis renoverar huset 

och återgår tidigare till arbetet än kvinnor. Detta innebär att de får leva normalt i en ”frizon”. 

De vill lämna den svåra händelsen bakom sig och forsätta att se framåt och gör detta genom 

att ”bita ihop” (Arman & Rehnsfeldt, 2012). Jonsson och Segesten (2004b) skriver att när 

ambulanspersonalen inte hade möjlighet att berätta om sina känslor efter en svår händelse 

kunde idrotten hjälpa dem att få utlopp för dessa känslor, genom att exempelvis spela fotboll 

eller hockey. Män blir ofta längre kvar i bearbetningsfasen än kvinnor enligt Arman och 

Rehnsfeldt (2012), där försöker de att utreda vem som är ansvarig till händelsen genom att 

göra anmälningar, skicka in stämningsansökningar och bevaka eventuella rättegångar. Mäns 

lidande förhåller sig på detta handlingsinriktande sätt.   

 

Några copingstrategier som ambulanssjuksköterskor beskriver i en studie av Regehr et al. 

(2002a) var att i krissituationer behålla focus för att öka möjligheten till att fungera. Vid mötet 

med människor som var ångestfyllda eller hysteriska användes visualisering, för att öka 

möjligheten till att besluta om nästkommande strategi. En medveten emotionell distansering 

där de inte blev känslomässigt engagerade i offret förekom också. Detta kunde däremot få 

konsekvenser då det var svårt att stänga av denna copingmekanism efter arbetstidens slut. 

Familjen i hemmet kunde då uppleva att de inte hade någon betydelse, vilket inte var sant. Att 

utnyttja denna copingstrategi som var ämnad för arbetet upplevdes som en nackdel då den 

gick ut över familjen. Ur ett omvårdnadsperspektiv anser Jonsson (2009) att det är viktigt att 

mötet mellan ambulanssjuksköterska och patient kännetecknas av närvaro och att 

uppmärksamhet ges till patienten. 

 

 

Prehospitalt omvårdnadsperspektiv 
 

Ambulanssjuksköterskan utsätts i sitt yrke för situationer som kan upplevas extrema och djupt 

känsloladdade. Att som ambulanssjuksköterska vara öppen för patienters lidande och 

problematik betyder att det alltid finns möjlighet till sårbarhet hos ambulanssjuksköterskan. 

Patienter och anhöriga kan vara i behov av tröst och lindring, ibland behöver de inges hopp 
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fast situationerna kan anses hopplösa. För att få möjlighet som ambulanssjuksköterska att 

bemästra dessa situationer behövs personalutbildning, handledning eller stödåtgärder. Dessa 

kan skydda mot smärta vilken kan vara återkommande och upplevas som stor. Om stödet 

uteblir kan reaktionen av den traumatiska händelsen orsaka psykiska symtom (Jonsson, 2009). 

 

Teamet och samarbete mellan kollegor och andra vårdinstanser, är en grundförutsättning för 

att bedriva omvårdnad av patienter. Att utifrån patientens individuella behov skapa 

förutsättningar att bedriva vård, är samarbete mellan dessa grupper av betydelsefull vikt inom 

ambulanssjukvården. Genom att förstå innebörden av sitt tillvägagångssätt som 

ambulanssjuksköterska och hur det inverkar på patient och närstående, innefattas det av en 

målmedvetenhet i omvårdnadssituationen. Självförtroende hos ambulanssjuksköterskan bidrar 

till att omvårdnaden av patienter kan ske i en trygg och fridfull miljö. Ambitionen är att trösta 

patient och närstående genom att vara närvarande vid deras sida (Holmberg & Fagerberg, 

2010). I en studie av Ahl och Nyström (2012) framkom att kunskaper och kompetens inom 

akutsjukvård inte var tillräckligt vid omvårdnad av medicinska patienter. Det behövdes också 

kompletteras med kunskaper som innefattade omvårdnadsrelationer mellan vårdgivare och 

patient, samt förmåga att kunna skapa trygghet för patienten i omvårdnadsarbetet. Det var 

viktigt som ambulanssjuksköterska att reflektera över det egna förhållningssättet mot 

patienten och över de konsekvenser som möjligen kunde uppstå. Ambulanssjuksköterskans 

förhållningssätt kunde påverka patientens vilja att ta emot prehospital vård. Denna 

medvetenhet kan vidare leda till att kvaliteten på prehospital sjukvård förbättras.  

 

Ambulanssjuksköterskan bör ha ett öppet förhållningssätt mot patienters uttryck för dennes 

känslor så som lidande, känslor av skuld och utsatthet. Vid reflektion över patientens 

upplevelser ges det möjlighet för ambulanssjuksköterskan att upprätthålla relationen till 

patienten. I traumatiska vårdsituationer kan ambulanssjuksköterskan utsättas för starka 

känslor som utlöser en distansering från patienten. Det kan innebära att koncentrera sig på den 

tekniska utrustningen i ambulansen eller att bli så påverkad av situationen att denne blir 

oförmögen att utföra sina arbetsuppgifter. Det kan också resultera i att när 

ambulanssjuksköterskan är koncentrerad på att vårda patienten kan det ibland uppstå 

svårigheter i att handha den egna utrustningen. För att minska risken för distansering av 

patienten är det viktigt att ambulanssjuksköterskan är medveten om sina egna känslor och 

lyssnar på dessa. Vid avskärmning av dessa känslor, kan det leda till att 

ambulanssjuksköterskan  brister i sin kommunikation till patienten och förmåga att visa 

empati (Jonsson, 2009). Empati innebär enligt Trost (2010) att en person har förmåga att sätta 

sig in andra människors livsvärld och förstå hur dessa personer tänker och känner. Efter en 

traumatisk vårdsituation kan debriefing vara en stödjande åtgärd för ambulanssjuksköterskan 

(Jonsson, 2009). Debriefing kan användas i syfte att emotionellt bearbeta den uppkomna 

stressen och underlätta den psykologiska återhämtningen, genom samtal (Hammarlund, 

2012). 

 

 

Debriefing  

 

Debriefing riktar sig mot de personer som varit med om en traumatisk händelse och fokuserar 

på emotionellt bearbetande samtal. Debriefing bör ske ett till flera dygn efter en händelse, då 

personalen fått en distans till det som inträffat och samtal pågår vanligtvis under några 

timmar. Samtalet leds av en eller flera utbildade debriefingledare som inte varit delaktig i 

själva händelsen. Samtalet är strukturerat och innehåller olika faser som innefattar, 

introduktion, fakta om händelsen, tankar, känslor, reaktionsmönster och stressymptom, 
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undervisning om normala stressreaktioner och avslutningsfasen där en sammanställning görs 

av debriefingsamtalet och information om eventuella uppföljningssamtal ges (Hammarlund, 

2012). Svensson och Fridlund (2008) menar att debriefing kan vara ett sätt att hantera stress 

efter en traumatisk händelse och upplevs positivt av en del och hos vissa är upplevelsen den 

att det ökar deras oro. Jonsson och Segesten (2004b) belyser vikten av att tydliggöra för 

personal som har stödjande samtal och debriefing, att upplevelser av skuld och dåligt samvete 

kan påverka förloppet i utvecklingen av PTSD, vilket är vanligt förekommande hos 

ambulanspersonal. I detta sammanhang är det vanligt att kamratstödsamtal föregår en 

eventuell debriefing (Hammarlund, 2012). 

 

 

Kamratstödjare 

 

I Arbetsmiljölagen [AML] (1977:1160) framgår det att ohälsa eller olycksfall hos den 

anställde är arbetsgivarens plikt att förebygga, genom att vidta samtliga åtgärder som anses 

nödvändiga. Enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (1999:7) ska arbetsgivaren inneha 

klara rutiner och beredskap för att kunna bistå sina anställda med krisstöd vid traumatiska 

händelser. I organisationens stresshanteringsplan är det viktigt enligt Tedfeldt och Larsson 

(2003) att verksamheten för kamratstöd finns dokumenterad, där ska det även finnas beskrivet 

på vilket sätt kamratstödjare tas om hand och stöttas. Alexander och Klein (2001) belyser att 

organsiationen ska främja personal till kamratstöd och dessa ska finnas till förfogande när 

behov uppstår.  

 

Jonsson (2009) skriver att inom vissa ambulansorganisationer fanns det kamratstödjare som 

alltid fanns tillgängliga under varje arbetspass. När behov av stöd  uppstod bland kollegor 

kunde dessa kamratstödjare direkt kallas in och ge så kallad emotionell första hjälp. 

Kamratstödjarens uppgift var att vara aktivt lyssnande och låta kollegan berätta om den 

aktuella händelsen och om dennes upplevelser. Genom att få berätta om den traumatiska 

händelsen kunde situationen göras mer begriplig och meningsfull för den drabbade. Denna 

emotionella första hjälp kunde leda till att arbetskamraten i tidigt skede fick möjlighet att 

reflektera över händelsen och på så sätt koppla ihop dennes tankar, uppfattningar alternativt 

reaktionssätt. Huvudmålet med kamratstöd är enligt Tedfeldt och Larsson (2003) att stödja 

arbetsplatsens psykosociala miljö och dess sociala trygghet och därigenom skynda på 

processen för tillfrisknandet för de som varit utsatta för en traumatisk händelse. 

 

För att kunna arbeta med människor i grupp eller enskilt skriver Brolin, et al. (2011) att 

kamratstödjare bör erhålla utbildning som innefattar kriskunskap och samtalsmetodik. 

Tedfeldt och Larsson (2003) anser att kamratstöd främst utgörs av ett mellanmänskligt 

förhållningssätt och inte någon form av teknologi. För att ha förutsättningar till att bli en bra 

kamratstödjare bör personen vara en skicklig åhörare och inneha social kompetens. För att 

utgöra ett gott stöd för den drabbade menar Jonsson och Segesten (2004b) vikten av att finnas 

till och intressera sig för dennes livsvärld är betydelsefullt. Nyutbildade kamratstödjare 

rekomenderas enligt Brolin, et al. (2011) handledning eftersom många upplever en otrygghet i 

den nya arbetsuppgiften. Det tar även lång tid att få erfarenhet inom området beroende på att  

krishändelser inträffar endast då och då. Tillsammans med erfaren kamratstödjare kan en ny 

kamratstödjare introduceras i sin nya roll i samband med mötet med kollegor i kris. 

 

James et al. (2008) fann att kamratstödjare bland brandpersonal hade en speciell utbildning 

som gav dem möjlighet att utföra emotionell första hjälpen till sina kollegor efter traumatiska 

händelser. De kunde utföra en till en debriefing vilket gav dem tillfälle att göra en bedömning 
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av både individen och arbetsgruppen. Kamratstödjaren var en del av gruppen och kunde 

därigenom erhålla en ovärderlig förstahands förståelse direkt efter händelsen, samt göra en 

bedömning om behov fanns av ytterligare resurser i samband  med krisarbetet. Fördelen med 

kamratstödjare var att efter en traumatisk händelse kunde de agera snabbt och effektivt, 

parallellt som de gjorde en ingripande insatts av emotionell första hjälp. Detta sågs som ett 

verktyg i det akuta psykologiska omhändertagandet av brandmännen. Enligt Brolin et al. 

(2011) är idag organiserade kamratstödsgrupper vanligt förekommande i många 

organsiationer och utgörs ofta av kollegor inom den egna verksamheten. När 

ambulanspersonal har varit med om en traumatisk händelse kan de även behöva råd och stöd 

utav kollegor. 

 

 

Kollegialt stöd 
 

Kollegialt stöd innebär enligt Sveriges Läkarförbund (2014) att den som är drabbad får stöd 

och möjlighet att samtala med en medmänniska och en samtalspartner som är utomstående, 

samt insatt i det yrkesrelaterade arbetet. Problem som kan behövas ventileras med en kollega 

kan exempelvis vara traumatiska händelser, stress, konflikter, utmattningssyndrom, men kan 

även innefatta privata kriser, missbruksproblematik och sjuklighet. Med en kollega kan 

frågeställningar också ventileras. Hammarlund (2012) anser att den mest värdefulla 

krishjälpen till den som är drabbad kan ges av en medmänniska och vän. Jonsson (2009) 

skriver att det viktigaste stödet vid traumatiska händelser i arbetet utgjordes av arbetskollegor, 

så kallat kollegialt stöd, där kunde de traumatiska upplevelserna förebyggas och lindras. 

Genom att sätta ord på en traumatisk händelse genom kommunikation eller skrift anser 

Tedfeldt och Larsson (2003) att det är en effektivt metod att bearbeta intryck efter händelser 

som varit skakande och starka. 

Wiitawaara, Lundman, Barnekow-Bergkvist och Brulin (2007) belyser att ambulansstationen 

ofta upplevdes vara ett andra hem för de anställda, dit kunde de komma på sina lediga dagar, 

ta en fika och samtidigt prata med sina kollegor. Därigenom kunde de dela med sig av sina 

tuffa erfarenheter från yrkeslivet, de kom varandra nära genom att de åt, sov och bodde tätt 

inpå varandra under sitt arbetspass. Att vara en i det kollegiala gänget kunde liknas med att 

tillhöra en stor familj. Det fanns ett ömsesidigt ansvar mellan kollegorna, där kunde de delge 

varandra sina erfarenheter efter en traumatisk händelse. Efter händelsen upplevdes det som en 

befrielse av det tunga ansvaret, att få göra en utvärdering av det utförda arbetet tillsammans 

med sina kollegor som varit ute på samma uppdrag. Där gavs både ris och ros, alla fick berätta 

sin version av händelsen, samt vad de skulle tänka på till nästa gång. 

Alexander och Klein (2001) skriver att det var vanligt förekommande att 

ambulanssjuksköterskor samtalade med kollegor efter starka upplevelser och många av dem 

ansåg det som mycket betydelsfullt i krisarbetet. Enligt Svensson och Fridlund (2008) 

upplevde ambulanssjuksköterskor att de ventilerade sin oro med någon de kände förtroende 

för, vanligtvis en kollega och det skedde i samband med eller efter en händelse.  

 

Jonsson och Segesten (2003) skriver att en kvinnlig ambulanssjuksköterska upplevde det 

lättare att prata med kvinnliga kollegor, när hon varit utsatt för en svår händelse. Det var 

viktigt att bearbeta svåra händelser för att kunna orka med sitt arbete.Vidare upplevde hon att 

ambulansstationer med övervägande män hade en ”macho stil” där det kunde vara svårt att 

bearbeta svåra händelser. 
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James, Scoboria och Scoboria (2008) fann att det befintliga kollegiala nätverket bland 

brandpersonal kunde vara den initiala utgångspunkten för stöd vid traumatiska händelser. När 

det kollegiala stödet inte räckte till fanns det möjlighet att ta hjälp av kamratstödjare eller 

annan extern resurs.  

 

 

Kamratstödsamtal 

 

Kamratstödsamtalet kan också benämnas som engelskans ”defusion”, avlastningssamtal eller 

psykologisk första hjälp (Hammarlund, 2012). Författaren till denna studie har valt begreppet 

kamratstödsamtal. Kamratstödsamtalet genomförs enligt Andersson, et al. (2009) samma dag, 

helst direkt efter händelsen. Fokus riktas mot den drabbade personalen och deras arbetsmiljö. 

Kamratstödsamtalets syfte innbär att personalen får tillfälle att med egna ord beskriva den 

avvikande händelsen. På så sätt normaliseras de uppkomna effekterna, de fysiska och 

psykiska stressreaktionerna minskar, det främjar återhämtning och uppmärksammar behov av 

fortsatt krishjälp, samt att hålla ihop personalgruppen. Att använda sig av kamratstödsamtal är 

ett led i att bearbeta normala rektioner inom en arbetsgrupp där det inträffat en avvikande 

händelse. För att låsningar alternativt feltolkningar ska uppstå i mindre grad, delger 

personalen varandra sina upplevelser av händelsen och oklarheter reds ut. Vid insatsarbete 

inom professionella grupper där det exempelvis uppstått brister, är målsättningen att 

återuppbygga personernas alternativt gruppens jag/vi känsla.  

 

Kamratstödsamtal arrangeras ofta på kort tid och Dyregrov (2003) konstaterar att situationen 

får anpassas efter aktuella förhållanden. Personen som leder samtalet kan vara en chef från 

den aktuella arbetsplatsen som inte varit delaktig i händelsen, företagshälsan eller 

kamratstödsansvarig med formell utbildning som berör avlastningssamtal. Samtalet bör 

utföras i små grupper på sex till åtta personer och gruppen ska ges den tid den behöver. 

Rummet där samtalet äger rum ska inte innehålla distraherande faktorer så som 

mobiltelefoner och andra störande ljud. 

 

Som kamratstödjare är det viktigt enligt en studie av Aasa, Brulin, Ängquist och Barnekov-

Bergkvist (2005) att uppmärksamma tecken på otillräckligt stöd hos arbetskollegorna. När 

stödet var bristfälligt påvisade männen en större benägenhet av att drabbas av sömnbesvär, 

huvudvärk och besvär från mage, medans kvinnorna uppgav huvudvärk som enda symtom. 

Då kamratstödsamtalet är avklarat och det finns behov av fortsatt hjälp anser Hammarlund 

(2012) att debriefingsamtal kan planeras in för att fortsätta bearbetningen av en svår händelse. 

Jonsson (2009) anser att tidig bearbetning av en traumatisk händelse kan minska risken för att 

ambulanssjuksköterskan utvecklar psykisk ohälsa, vilken kan bli bestående och långvarig.  

 

 

Problemformulering 

 

Ambulanspersonal utsätts ofta för stressrelaterade situationer i sitt yrkesutövande och tidigare 

forskning tyder på att det kan leda till psykisk ohälsa (Jonsson et al., 2003; Jonsson & 

Segesten, 2004b; Van der Ploeg & Kleber, 2003). Ambulanssjuksköterskor kunde enligt 

Jonsson et al. (2003) inneha dålig förmåga att hantera den stress som de utsattes för i sin 

dagliga yrkesutövning. I traumatiska vårdsituationer kunde enligt Jonsson (2009) 

ambulanssjuksköterskan utsättas för starka känslor som utlöste en distansering från patienten. 

Vidare menar Jonsson (2009) att vid avskärmning av sina egna individuella känslor, kan det 

leda till att ambulanssjuksköterskan brister i sin kommunikation till patienten och förmåga att 
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visa empati. Kollegialt stöd hade stor betydelse i krisarbetet för ambulanspersonal, där kunde 

de samtala med kollegor efter en svår händelse. De fick stor förståelse för sina känslor och 

upplevelser, samt att det kunde ske snabbt efter händelsen (Alexander & Klein, 2001; 

Svensson & Fridlund, 2008; Jonsson & Segesten, 2004b). När stödet från kollegor och chefen 

brast tyder studien av Van der Ploeg och Kleber (2003) på att ambulanssjuksköterskor fick en 

ökad risk av att drabbas av bland annat psykiska besvär. När ambulanssjuksköterskor behöver 

bearbeta normala rektioner av ovanliga händelser menar Andersson, et al. (2009) att 

kamratstödsamtal är en allmänt beprövad arbetsmetod, för att kunna ge psykologiskt stöd. 

Detta har fångat författarens intresse att belysa ambulanssjuksköterskans behov av stöd vid 

krisbearbetning. 

 

 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa ambulanssjuksköterskans behov av kollegialt stöd och kamratstödsamtal 

vid krisbearbetning.  

 

 

METOD 

 

Kvalitativ metod innebär enligt Kvale och Brinkman (2009) att ur informantens perspektiv få 

förståelse för sociala fenomen ur den upplevda vardagsvärlden och ha möjlighet att återge 

den. Nunkoosing (2005) skriver att syftet är att skapa berättelser och versioner av händelser 

som kan leda till hypoteser eller teorier. För att kunna besvara en studies syfte beskriver 

Olsson och Sörensen (2011) att vid kvalitativ metod får forskaren möjlighet att undersöka 

upplevelser utav ett specifikt fenomen hos en grupp informanter, som har denna speciella 

erfarenhet. Genom att ta del utav informanternas livsvärld och hur den upplevs, kan enligt 

Henricson och Billhult (2012) kunskap erhållas angående det undersökta fenomenet. 

Informanternas upplevelser, tolkningar och betydelsen av fenomenet kan på så vis 

frambringas.    

 

När forskaren är intresserad av att öka förståelsen av informantens upplevelser eller hitta 

strukturer av dennes kunskaper alternativt erfarenheter, är kvalitativ metod lämplig att tillgå 

(Trost, 2010). 

 

Kvale och Brinkmann (2009) anser att deskreptiv kvalitativ undersökningsmetod med  

semistrukturerade intervjuer kan användas när en beskrivande förståelse för informantens 

livsvärld sett ur dennes perspektiv ska synliggöras.  

 

 

Urval 

 

Studiens inklusionskriterier bestod av informanter vilka var sjuksköterskor och som gått 

specialistutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård. De skulle inneha minst tre års 

yrkeserfarenhet och vara verksamma i södra Sverige. De skulle inte vara verksamma 

kamratstödjare inom respektive ambulansorganisation. Författaren vände sig till 

verksamhetschefen för två landsting i syfte att få intervjua fyra till fem frivilliga 

ambulanssjuksköterskor per län. De informanter som strategiskt valdes ut och vilka uppfyllde 

inklusionskriterierna i studien, bestod av tre kvinnor och sex män, samt hade varit 

yrkesverksamma mellan 4-15 år.  
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Genomförande 
 

Verksamhetschefer för två ambulansorganisationer i södra Sverige kontaktades till en början 

för att få ett muntligt godkännande, i annat fall hade författaren fått utöka sitt sökområde av 

informanter och det hade varit mer tidskrävande. Dessa erhöll var sitt brev (bilaga I) och en 

sammanfattning gällande studiens upplägg och innehåll, samt information för skriftligt 

godkännande av denna studie (bilaga II).  

 

Intervjuerna genomfördes i januari 2014. Telefonkontakt etablerades med ambulanschef för 

respektive ambulansorganisation, dessa chefer valde ut ambulanssjuksköterskor ur sin 

personalgrupp enligt studiens inklusionskriterier. Författaren erhöll telefonnummer av 

respektive ambulanschef till de som var intresserade av att delta i studien. Dessa individer 

kontaktades av författaren per telefon och de gavs muntlig information om gällande studie. 

Samtliga individer som tillfrågades och uppfyllde urvalskriterierna tackade ja till deltagande 

och tid till intervju bokades in. Informanterna erhöll ett informationsbrev (bilaga III) via mail 

innan intervjun genomfördes, där presenterades information om gällande studies syfte, dess 

innehåll och hur den skulle genomföras. Där framgick att deltagandet var frivilligt, rätten att  

närhelst avbryta deltagandet i studien, konfidentialitet gällande hantering av data och 

sekretess, samt ett samtyckesformulär (bilaga IV) där informanten skulle ge sitt skriftliga 

godkännade av att delta i studien.  

 

Dicicco-Bloom och Crabtree (2006) belyser att mötet bör vara personligt och intimt, där 

direkta, öppna och verbala frågor används för att skapa detaljerade berättelser. Den som 

intervjuar bör snabbt skapa en trygg miljö för att informanten ska ges möjlighet att berätta om 

sina personliga upplevelser och tankar. Nunkoosing (2005) menar att det bör vara ett 

gynnsamt förhållande under intervjun, för att informanten då kan ges tillfälle att finna nya 

insikter om det aktuella fenomenet, som denne sedan kan delge. Författaren försökte snabbt 

skapa en positiv relation till informanten, vilket innehöll respekt och visat förtroende för den 

information som denna delgav. För att uppnå en trygg och bekväm miljö för informanten hölls 

intervjuerna på deras arbetsplats, i ett enskilt rum där vi fick sitta ostörda. På så vis ökade 

möjligheten för dem att berätta om deras personliga upplevelser och tankar, i enlighet med 

Dicicco-Bloom och Crabtree (2006). Författaren hade förberett sig med att memorera faktorer 

som Nunkoosing (2005) anser är viktiga att tänka på under intervjun, som att visa intresse för 

informanten, titta uppmärksamt och att inte avbryta, samt lämna utrymme för eftertanke som 

ger chans till nya insikter om situationen. Intervjun fick inte påskyndas eller påverka 

informanten att avslöja vad hon eller han inte ville berätta. Innan intervjun påbörjades gick 

författaren igenom delar av informationsbladet tillsammans med informanten, det 

tydliggjordes att medverkan var frivillig, dennes rätt att när helst avbryta intervjun, 

information om anonymitet och konfidentialitet, samt att intervjun kom att spelas in. Muntligt 

och skriftligt samtycke hämtades därefter in av författaren.  

 

Gillham (2008) anser att vid en semistrukturerad intervju är inte de centrala frågorna så 

många utan de följs av sonderade frågor och av samtalsstödjande uttalanden, samt fungerar 

som komplement då man vill få informanten att berätta mer, där av ordet semistrukturerad. 

Semistrukturerade intervjuer är vanligast vid kvalitativ forskning enligt Dicicco-Bloom och 

Crabtree (2006) och kan användas individuellt eller i gruppintervjuer, dessa kan vara från 30 

minuter till flera timmar. Vid individuella intervjuer har författaren möjlighet att utforska 

sociala och personliga frågor djupare hos informanten än i gruppintervjuer. Syftet med 

intervjufrågorna är enligt Kvale och Brinkmann (2009) att informanten ska ge spontana 

beskrivningar av dennes upplevelser istället för spekulerande förklaringar. 
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Författaren använde sig utav en intervjuguide som innehöll utvalda huvudfrågor och 

följdfrågor (bilaga V). Intervjun påbörjades med en inledningsfråga som var: begreppet 

kollegialt stöd efter ett utfört ambulansuppdrag, vad innebär det för dig? Vid behov ställdes 

följdfrågor för att förtydliga det som berättades, detta gav en djupare innebörd av det fenomen 

som skulle studeras. Följdfrågor kunde exempelvis vara: kan du berätta mer, beskriv ett 

tillfälle och hur det kändes då, kan du vidareutveckla ditt svar. Behovet av följdfrågor 

varierade mellan informanterna beroende på vilket svar de gav på huvudfrågan. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att på så vis ges intervjun en klarare struktur över de huvudfrågor 

och eventuella följdfrågor som författaren vill täcka in och dess tillförlitlighet stärks genom 

att alla informanter får samma frågor. Frågorna var skrivna i vardagsspråk så att de var lätta 

att förstå, författaren undvek att använda två frågor i samma fråga, samt att antalet frågor var 

relevanta i förhållande till utsatt tid, i enlighet med Kvale och Brinkman (2009). När 

intervjuguiden skulle konstrueras sammanställdes först en förteckning med konkreta frågor 

som var intressanta, därefter organiserades dessa genom att sammanställa frågor som hade 

liknande innebörd. Frågorna sorterades sedan under rubriker var efter det bestämdes i vilken 

ordning de skulle komma, detta för att uppnå studiens mål. Det var viktigt att undersöka vilka 

frågor som kunde strykas eller kombineras för att få en bättre innebörd, nya frågor kunde 

också framträda. Frågorna skulle vara tydliga och lätta att uttala, i enlighet med Gillham 

(2008). Vid intervjuerna medverkade endast författare och informant, vanligtvis innan 

informantens pågående arbetspass eller efter arbetspassets slut. Intervjuerna pågick i cirka 25-

45 minuter och dessa spelades in på ljudband, författaren transkriberade sedan intervjuerna 

ordagrant.  

 

För att testa frågorna, dess upplägg och öva på rollen som intervjuare, samt den tekniska 

utrustningen genomfördes två provintervjuer. De innefattade två ambulanssjuksköterskor som 

motsvarade inklusionskriterierna för denna studie. Då provintervjuerna blev lyckade och 

motsvarade urvalskriterierna, kom dessa att inkluderas i studiens resultat. Trost (2010) anser 

att då provintervjuer frambringar innehållsrika berättelser, kan insamlad data användas i 

resultatet. 

 

Giltighet 

Giltighet motsvarar validitet vars innebörd betyder i vilken omfattning den avsedda metoden 

mäter de begrepp den är ämnad för att mäta. I denna studie innebär det i vilken omfattning 

intervjuerna avspeglar de fenomen som författaren är intresserade utav (Kvale & Brinkmann, 

2009). Författaren har testat frågorna på två arbetskollegor och därefter gjordes en del 

ändringar utav frågorna, Gillham (2008) anser att detta ger möjlighet att förbättra frågorna 

och dess utformning, samt att giltigheten stärks. Genom att utföra provintervjuer kan det 

också stärka intervjufrågornas giltighet, därigenom möjliggörs justeringar av intervjuguiden 

så att det valda forskningsområdet täcks in. För att säkra graden av ökad giltighet skriver 

Kvale och Brinkmann (2009) att forskningsarbetet förväntas genomsyras av att författaren 

återkommande kontrollerar, ifrågasätter och kritiskt granskar de erhållna resultaten utifrån 

teoretiska tolkningar. Att författaren reflekterar över det etiska aspekterna i både metoddelen 

och senare i metoddiskussionen anser Trost (2010) styrker giltigheten. 

 

Tillförlitlighet 

 

Tillförlitlighet/reliabilitet innbär enligt Trost (2010) att alla informanter i en 

intervjuundersökning får ta del av samma intervjuguide och att genomförandet är lika för alla 

deltagare. Informationen som ges ska vara stabil och tillförlitlig, vilket innebär hur andra 
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författare vid nya intervjuer med samma frågeguide ges möjlighet att framställa samma 

resultat. Däremot kan detta vara svårt att uppnå i kvalitativa studier eftersom människans 

levda erfarenheter förändras med tiden. Författaren till denna studie planerade enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) att utforma intervjufrågorna så att informanternas svar inte påverkades 

åt något håll. Alla informanter fick besvara samma frågeställningar. Polit och Beck (2013) 

belyser att det som kan styrka tillförlitligheten är att det åligger författaren att intyga att de 

erhållna resultaten korrekt återspeglar informantens levda erfarenheter och åsikter.  

 

 

Databearbetning 

 

Syftet med dataanalys är enligt Polit och Beck (2013) att författaren ska organisera, 

strukturera och framkalla mening av de insamlade datamaterialet. Det krävs att analytikern är 

insiktsfull och innehar kunskaper om att urskilja mönster, samt sammanföra dessa från delar 

till helhet. När intervjumaterialet samlats in sker enligt Graneheim och Lundman (2004) en 

transkribering, den utförs ordagrant utav författaren och därefter läses intervjuerna ett flertal 

gånger för att författaren ska skapa sig en helhetsbild. Intervjuerna kom att analyseras utifrån 

en kvalitativ innehållsanalys med manifest innehåll, där målet var att beskriva essensen av det 

som står skrivet i den insamlade texten. Analysen gjordes utifrån en induktiv ansats som 

innebar att författaren utgick med ursprung från det insamlade materialets textinnehåll som 

grund för forskningsstudien. Olsson och Sörensen (2011) skriver att induktiv ansats beskriver 

de delar som är synliga och påtagliga i datamaterialet. Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) menar att det medför en förutsättningslös textanalys hos författaren som baseras på 

informantens berättelser. Från det transkriberade resultatet plockade författaren sedan ut 

meningsenheter, vilka kan bestå av ord och meningar. Dessa bildar tillsammans textstycken 

som hänger samman till följd av dess innebörd och kontext. Därefter sker en kondensering 

som kortar ner texten, vidare abstraheras denna genom att textinnehållet höjs till en nivå som 

är ändamålsenlig och förses sedan med koder. Dessa koder utgör etiketter på de 

meningsbärande enheterna och ger information om innehållet. Vidare kom koderna att 

sorteras efter skillnader och likheter, författaren bestämde därefter vilka koder som hade 

likartat innehåll och som skulle sättas ihop under samma kategori. Författaren använde datorn 

som hjälp vid analysprocessen, där materialet kunde färgläggas och klippas ut, samt 

rangordnas (bilaga VI). Författarens handledare var ett viktigt stöd under dataanalysen, 

diskussionerna var flera och genererade i värdefulla tips och idéer. Författaren av denna studie 

utgick från Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Danielson (2012a) skriver att det krävs att författaren har tillstånd för att få bedriva forskning 

hos den verksamhet som berörs av studien. Berörda verksamhetschefer erhöll skriftlig 

information angående denna studie och där de fick ge sitt skriftliga godkännande.  

 

Kjellström (2012) anser att det är viktigt att ta hänsyn bland annat till de fyra etiska 

principerna, autonomiprincipen innebär att forskare ska visa respekt för informantens 

självbestämmande, integritet, information ska ges på ett korrekt sätt och vara begriplig, samt 

att informerat samtycke ska ges. Godhetsprincipen innebär att göra gott och motverka 

alternativt förebygga skada. Intervjuerna kunde väcka obehag och känslosamma minnen till 

liv hos informanterna. Vid behov av vidare bearbetning efter intervjuerna fick informanten 

kontakta sin verksamhetschef som kunde erbjuda fortsatt stöd och hjälp för bearbetning. 
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Studiens nytta kan vägas mot informanternas risker med deltagande. Rättviseprincipen 

innebär att behandla informanterna likvärdigt och inte utnyttja personer som är ömtåliga. 

Principen att inte skada menar Olsson och Sörensen (2011) att det utgörs av informanternas 

integritet och värderingar. 

 

Vetenskapsrådet skriver att de forskningsetiska principerna ska beaktas i allt forskningsarbete 

och här beskrivs vilka principer som följts gällande urvalet av informanter. I denna studie 

kom individskyddskravet som ingår i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer att följas. 

Individskyddskravet omfattas av fyra allmänna huvudkrav vilka syftar till att skapa en grund 

för individuella reflexioner hos forskaren, samt ge inblick i dennes skyldigheter. 

Informationskravet uppfylldes genom att författaren gav informanten information om syftet i 

gällande studie och hur den var upplagd, samt tillvägagångssättet kom att beskrivas. 

Informantens uppgift i studien var preciserad och vad deras medverkan innebar. Information 

gällande möjliga risker för skada alternativt obehag lämnades, samt vilka vinster som studien 

kunde leda till. Informanten informerades om att medverkan var frivillig och deras rätt att 

avbryta när de ville under studiens gång, utan att det kunde leda till några konsekvenser för 

deltagaren (Codex, 2013). Begriplighetskravet uppfylldes genom att informationen som 

lämnades var lättförståelig och att författaren tog ansvar för att informanten verkligen hade 

förstått de uppgifter som lämnats (Olsson & Sörensen, 2011). Informationen som lämnades 

var både skriven och muntlig. Samtyckekravet beaktades genom att alla informanter 

informerades om att medverkan var frivillig och deras rätt att besluta om deltagande under 

studiens gång. Vid avbrytande av deltagandet kom det inte att leda till några påföljder för 

informanterna. Det är författarens uppgift att inhämta dennes samtycke utan påtryckningar 

eller inflytande genom ett skriftligt dokument. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att 

insamlat material kom att avidentifieras och förvarades så att utomstående inte fick tag i dem. 

Nyttjandekravet uppnåddes genom att den information som insamlats från informanterna 

enbart kom att nyttjas för studiens ändamål och när det självständiga arbetet var färdigställt 

och godkänt förstördes allt datamaterial (Codex, 2013). 

 

 

RESULTAT 

 

Resultatet presenteras nedan av fyra kategorier: förtroende för kollegan, uppmärksamma 

psykisk ohälsa, främja bearbetning genom utarbetad handlingsplan, samt medvetandegöra 

utbildningens betydelse. Kategorierna har även delats upp i underkategorier. 

 

 

Förtroende för kollegan 
 

Informanterna beskrev att arbeta inom ambulansverksamheten handlade om trygghet, tillit, 

förtroende, bekräftelse och förståelse för varandra, detta upplevdes som en förutsättning för 

att frambringa teamkänsla vid alla typer av ambulansuppdrag. 

 

”Det handlar om förtroende, då är det ett ovärderligt stöd i jobbet som den bästa av 

världar alltid ska finnas där” 

 

 

Ett arbetssätt 

Efter ambulansuppdraget beskrev samtliga informanter att det var viktigt att få möjlighet till 

reflektion och återkoppling med sin arbetskollega, detta arbetssätt frambringades genom 
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ömsesidigt förtroende. De kunde då ventilera det som var positivt och negativt med 

uppdraget, samt stötta varandra om behovet fanns. Det framkom också att det var lättare att 

bearbeta en händelse med en kollega som varit med om samma uppdrag, ”som vet vad man 

pratar om” och som pratade samma ”språk”. 

 

”…att man pratar igenom situationen som hänt, att vi känner att båda kan prata om 

det på lika villkor vad vi känner…” 

 

När ambulansuppdraget inte blev det här lyckade uppdraget som de önskade, exempelvis när 

bemötandet inte blev bra eller när patientens behov inte blev tillgodosedda. Då upplevde 

informanterna att samtala med kollegan som de kände sig förtrolig med utgjorde ett 

ovärderligt stöd. Detta upplevdes vara ett väl beprövat arbetssätt. 

 

”När de blir de här dåliga jobben så tycker jag det är skönt att sitta och prata med 

min kollega om varför det blev så, om man var tvär själv eller om kollegan var tvär, 

eller om vi inte hade kunnat tillgodose behoven eller det behöver inte vara, alltså 

fråga om liv och död utan det kan vara frågor om väldigt banala saker” 

 

När informanterna var utsatta för traumatiska händelser var det viktigt att ha förtroende för 

varandra. De vågade och kunde delge sina upplevelser för varandra, kollegorna visste kanske 

hur var och en tänkte, samt att det gick utföra en diskussion dem emellan. När de inte hade 

kontroll på situationen eller brast i sin yrkeskompetens, var det skönt att ha en kollega att 

ventilera med och som varit med om samma händelse, samt innehade samma kunskap. Detta 

arbetssätt var av betydelsefull vikt för bearbetningen. 

 

”Har du en kollega som du har den här goa känslan med så betyder det jätte mycket, 

ja jättemycket betyder det, för att man ska kunna hantera de här svåra situationerna. 

Man liksom fördelar bördan på fler helt enkelt” 

 

 

Två vid beslutsfattande 

Flera informanter upplevde att det fanns ett stort behov av kollegialt förtroende vid 

beslutsfattning, därigenom sökte de stöd och trygghet i varandra när det gällde att fatta rätt 

beslut för patienten. Det kunde exempelvis gälla att stå på sig gentemot läkare, personal eller 

mot anhöriga, för att stötta patientens bestämmande rätt. Ibland gällde det tvärtom, när 

patienten ville stanna hemma och informanterna ansåg att detta inte var lämpligt för 

patientens hälsa. Informanterna beskrev att förtroende mellan kollegan när avgörande beslut 

skulle fattas var ytterst värdefullt i alla typer av vårdsituationer. 

 

”…när man får hjälp av den andra kollegan att fatta rätt beslut, det kan man ju 

behöva, man kan söka varandras trygghet och stöd i att fatta rätt beslut för 

patienten” 

 

Vidare ansåg flera informanter att det var viktigt att vara två vid beslutsfattandet när de 

lämnade patienterna hemma enligt gällande riktlinjer. Att ha förtroende för varandra och vara 

två vid beslutsfattandet, var en trygghet för att frambringa kollegialt stöd i beslutet att lämna 

hemma.  
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”…väldigt viktigt med kollegialt stöd, att man inte blir ensam i sitt beslutsfattande, 

då gäller det ju verkligen att man stöttar varandra och vågar ha förtroende för 

varandra och vågar säga ifrån…” 

 

 

Frambringa professionell omvårdnad 

För att öka möjligheten att tillgodose patient och anhöriga en professionell omvårdnad, 

beskrev flera informanter vikten av att bearbeta en händelse med sin kollega. Då gavs tillfälle 

att sätta ord på de känslor som de kunde drabbas av, så som sorg och frustration, känslorna 

blev på detta vis mer hanterbara. Den tid kollegorna fick tillsammans efter larmet var viktig 

för bearbetningen och framtida ambulansuppdrag. 

 

”…jag tror de här händelserna stärker ju en, å har man då fått älta dem lite och 

bearbetat dem så tror jag att man går helare ur dem å in i nästa, för man berörs ju 

utav andra situationer, man har större empati för både föräldrar och dem som är 

drabbade”  

 

 

Dela på studentansvar 

En informant som var handledare, upplevde det skönt att få dela med sig av sin ansvarskänsla 

som denne kände för sin student. Att dela på studentansvar med andra kollegor efter en 

traumatisk händelse, innebar att det fanns en ömsesidig förståelse och förtroende för varandra. 

 

”…jag behövde inte själv bära det ansvaret för den personens sorgebearbetning 

eller känslobearbetning, å de var ju en avlastning” 

 

 

Uppmärksamma psykisk ohälsa 
 

Samtliga informanter beskrev stressorer som kunde leda till psykisk ohälsa. När dessa 

stressorer uppstod upplevde informanterna att det var viktigt inne ha förmåga till att 

uppmärksamma detta, både hos sin kollega och sig själv. 

 

 

Omvårdnad av barn 

Samtliga informanter beskrev att händelser där barn var inblandade upplevdes som 

påfrestande och uttömmande, samt var en stor stressfaktor. De blev alla berörda av att vårda 

barn, oavsett barnets tillstånd. En informant beskrev att det förekom mycket lidande hos 

personalen när det gällde omvårdnad av barn. Vid tillfällen då informanterna kunnat 

identifiera sig med familjen och situationen de befann sig i, kunde händelsen sitta kvar under 

lång tid och detta var viktigt att uppmärksamma.  

 

”…vi jobbade med det här barnet jätte länge och det gick inte. Den tomheten som 

kändes, den totala uttömningen som var efter, det var någonting som…ja de, de var 

en ganska lång återhämtningsfas från den händelsen” 

 

En informant beskrev att det kunde vara viktigt att få ett avslut vid dödsfall av barn, att få 

möjlighet att träffa familjen en sista gång och se hur de återhämtat sig efter händelsen. Det 

upplevdes viktigt för den egna bearbetningsprocessen. Att inte få ett avslut kunde det vara en 

utlösande faktor till psykisk ohälsa. 
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”…jag hade haft ett behov av att få träffa dem, dels det här syskonet hade varit 

intressant och se liksom att de hade kommit en bit på väg, det hade känts bra 

kanske…” 

 

 

Identifiera sig med patienten 

Flera informanter beskrev att det ibland kunde uppstå situationer där arbetskollegorna var i 

olika faser i livet och knöt an olika till olika patientgrupper. Den ena kollegan kanske 

identifierade sig med patienten men inte den andre och de pratade då inte om samma sak. 

Samtalet som de hade med varandra efteråt blev inte alltid så berikande och den kollegiala 

bearbetningen övergick till att beskrivas som bristfällig och ibland psykiskt påfrestande. 

Vidare blev detta inte alltid uppmärksammat. 

 

”…man pratar inte om samma sak, för jag har ju kopplat detta till mig själv och det 

gör ju kanske inte de på samma vis så...då blir ju inte de här samtalen särskilt 

givande än om man skulle köra med någon som hade det som man själv och känner 

lika dant som man själv gör…” 

 

 

Utebliven krishantering 

Flera informanter beskrev att de upplevde en avsaknad av stödåtgärder vid olika händelser. 

Det kunde leda till att de hade svårt att släppa taget och gå vidare, utan de gick och grubblade 

på händelsen, vidare kunde det orsaka en stor stressfaktor, samt psykisk ohälsa. De beskrev att 

det var även lättare att ta jobbet med sig hem och känsla av ledsamhet och ångest kunde då 

framträda, detta var inte alls uppskattat och borde uppmärksammas. Det upplevdes också som 

negativt när de gick på längre ledigheter. Det kunde då dröja länge innan de gick på sitt skift 

igen, där det fanns möjlighet att bearbeta med sina kollegor, men att det uteblev om det gick 

för lång tid efter att händelsen inträffat. Flera informanter beskrev att det sällan pratades om 

känslor utan det handlade oftast mer om praktiska ting, exempelvis hur olyckan kunnat ske, 

reflexion och återkoppling över arbetets insats. De upplevde en känsla av att ibland tog en del 

förgivet att de inte behövde något stöd och vissa saker skulle man tåla inom 

ambulanssjukvården. Det fanns en medvetenhet om att slaskpåsen kunde bli överfylld, 

speciellt om det inträffade händelser nära in på varandra och som inte bearbetades.  

 

”Jag tror inte att man kan generalisera några händelser, utan det kanske är en 

händelse som biter sig fast mer än någon annan. Fast man kanske inte ser det från 

början å då kanske det är för sent om man inte pratar tillräckligt om det” 

 

Informanterna beskrev att det ibland erbjöds stöd och debriefing vid större händelser men att 

de saknade detta även vid den lilla händelsen. Den lilla händelsen var mer vanligt 

förekommande i yrkesutövandet och den kunde också beröra dem starkt. Att den händelsen 

inte kom till kännedom hos arbetsledningen kunde leda till att de hade svårt att gå vidare och 

påverka den psykiska hälsan negativt. 

 

”…det är väl smågrejorna som gör att man får huvudbry, att man inte kan släppa, 

att man inte kan gå vidare. Så kan jag uppleva det, det som blir uppmärksammat det 

är inte det stora för den enskilda…” 
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Känsla av misslyckande 

 

När patienter plötsligt blev försämrade och informanterna inte var förberedda på detta, inte 

hade kunnat förutse att situationen kunde förvärras eller inte hade kontroll, beskrev några att 

de tog väldigt illa vid sig. De upplevde att de inte hade gjort sitt bästa och kanske brustit i sitt 

yrkesutförande. Detta var viktigt att uppmärksamma för framtida bearbetning, speciellt mellan 

de kollegor som arbetade tillsammans. Brist på kontroll kunde även innefatta situationer vid 

avlämnandet av kritiska patienter på akutrummet och där informanterna fick rycka in när 

övrig sjukvårdspersonal brast i sin yrkeskompetens. Denna upplevelse beskrev de som 

frustrerande och psykiskt påfrestande. 

 

”När man brister i sitt yrkesutförande eller yrkeskunnande och med tråkiga 

konsekvenser, då känner jag att det tar mer på mig än att behöva ta hand om väldigt 

tragiska händelser. För det är inte på något sätt mitt ansvar i det stora hela” 

 

 

Avsaknad av teamkänsla 

När reflektion, återkoppling eller ventilering mellan kollegorna uteblev efter larmen, kunde 

orsaken vara att de hade olika synsätt på hur de jobbade. En del hade en macho stil och 

pratade inte om känsliga saker, samt att de hade olika personligheter. Flera informanter 

beskrev att detta skapade en otrygghetskänsla, vantrivsel på arbetsplatsen, minskad 

arbetsglädje och en oro för att det skulle inträffa en händelse under arbetspasset, där de 

förväntades samarbeta. Det kunde också leda till psykisk ohälsa, att uppmärksamma detta 

upplevdes betydelsefullt hos informanterna. De upplevde även en ensamhet under larmen och 

avsaknad av teamarbete. Det kollegiala stödet uteblev när det var avsaknad av intresse och 

möjligheter hos kollegan. 

 

”…jag blev väldigt nedstämd eller så där, kände att det var ganska tungt å då fick 

jag alltihop sen ja…..i väskan liksom. Så det finns ju absolut ett behov av att kunna 

prata med sin kollega…” 

 

 

Nyanställd ambulanspersonal 

Informanterna relaterade till när de var nyanställda inom ambulanssjukvården, då hade de ett 

stort behov av stöd, vilket inte alltid uppmärksammades. Det handlade om, om de gjort rätt 

eller fel vid olika uppdrag, behov av reflektion och återkoppling, samt behov av att bearbeta 

händelser som de tagit illa vid sig av. Att vara vikarie och timanställd upplevdes generera 

mindre stöd från arbetsgivaren.  

 

”…när man var lite oerfaren och ny i verksamheten och inte hade en fast schemarad, 

att det stödet då behovet var som störst, kanske inte togs på allvar…” 

 

 

Främja bearbetning genom utarbetad handlingsplan 
 

Det framkom i intervjuerna att informanterna ansåg att en handlingsplan vid krisbearbetning 

var viktig vid bearbetning av traumatiska händelser. Informanterna saknade en tydlig 

arbetsstruktur för hur detta skulle genomföras. Upplevelsen var att detta inte nyttjades och 

kunde orsaka att bearbetning av traumatiska händelser gick förlorade. 
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Arbetsstruktur vid traumatisk händelse 

Informanterna beskrev att efter en traumatisk händelse hade de behov av att direkt bli friställd 

från kommande ambulansuppdrag. Antingen några timmar för att få en stund för återhämtning 

och sedan fortsätta sitt arbetspass, medan några tyckte det var skönt att få åka hem till 

familjen efter kamratstödsamtalet. När det inte fanns någon arbetsstruktur för att bli friställd 

efter en händelse, beskrev några informanter att de upplevde det skönt när någon annan tog 

detta beslut åt dem. De själva upplevde sig inte vara kapabla för att ta ett sådant beslut. 

 

 ”Jag tror nog att det ska vara en rutin på att man ska bli avlöst…är man ny tackar 

man nej till den möjligheten för att man inte vill visa sig svag. Är man gammal i 

gemet så ska man behöva klara av det här…” 

 

Vidare beskrev informanterna att genom kamratstödsamtal fick de möjlighet att bearbeta 

händelsen, det kunde innebära att få sitta ner på arbetsplatsen tillsammans med kollegor, 

chefen och ibland kamratstödjare och ta en fika tillsammans. På så vis fick de i lugn och ro 

sätta ord på det som de upplevt, det gjorde det lättare att lämna händelsen bakom sig, samt 

känna att de gjort ett bra jobb. Avsaknad av arbetsstruktur kunde ibland leda till att detta 

uteblev. Det var viktigt att få ventilera den traumatiska händelsen innan hemgång, att få ur sig 

den genom att berätta om larmet, vad som hänt och hur de reagerat. Även informanter med 

lång yrkeserfarenhet upplevde att de hade behov av kamratstödsamtal i samband med vissa 

händelser, men att erfarenheten gjorde att de blev bättre på att hantera olika situationer. Flera 

beskrev vikten av samvaro med kollegor efter en händelse, där blev de väl omhändertagna. 

 

”Det var otroligt skönt efteråt, att vi kunde sätta oss i gruppen å bara verkligen 

avsätta all tid som vi behövde för att prata om detta” 

 

Informanterna beskrev att det vore bra att ha någon form av regelbunden kontroll av de 

anställdas sinnesstämning, denna arbetsstruktur saknades. Eftersom det fanns risk för att 

ambulanspersonalen gick och fyllde på och fyllde på, utan att ventilera ut det de bar med sig. 

Vidare kunde det leda till ohälsa, när denna bearbetning uteblev. Kamratstödjaren kunde ses 

som en ställföreträdande kollega när det rådde en obalans mellan arbetsteamet och det 

kollegiala stödet inte räckte till. Vid avsaknad av socialt nätverk upplevde informanterna att 

det var viktigt att bli omhändertagen på jobbet, eftersom de saknade någon som tog hand om 

dem när de kom hem.  

 

”På nått sätt kanske man skulle uppmärksamma det lite, att det faktiskt kan vara 

individer som inte kan hantera arbetssituationen till slut, med följd av vantrivsel och 

rädsla och kanske till och med ohälsa” 

 

 

Arbetsstruktur för kamratstödjare 

När informanterna varit utsatta för en händelse beskrev de att de saknade en arbetsstruktur för 

kamratstödjarna. Några upplevde att de hade behov av uppsökande verksamhet från 

kamratstödjarna eftersom de inte själva tog kontakt när de mådde dåligt efter en händelse. 

Önskemål fanns att de som hade en kamratstödjarroll skulle etablera kontakt med de drabbade 

så fort de fick vetskap om att händelsen inträffat och förhöra sig om deras hälsotillstånd, samt 

erbjuda sin hjälp och lotsa dem vidare vid behov. Det kunde innebära kontakt med närmsta 

chef, landstingshälsan, kurator eller psykolog. Några informanter beskrev att det behövdes 

arbetas fram en arbetsstruktur där alla anställda visste att de skulle bli kontaktade av 

kamratstödjarna efter en händelse. Vidare kunde det leda till att ambulanspersonalen 
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uppmärksammade ett behov av stöd som de inte varit medvetna om eller att de blev påverkade 

att berätta om händelsen, vilket kunde främja bearbetningsprocessen. Viktigaste av allt var att 

kamratstödjarna hörde av sig och visade ren medmänsklighet, samt empati. 

 

”Jag har ju aldrig blivit tillfrågad av den som är kamratstödjare, det är ju mera då 

som man kan. Då får man ju själv säga till har jag upplevt, om man behöver det. Jag 

har aldrig blivit tillfrågad” 

 

Vidare beskrev informanterna att samtalet med kamratstödjaren borde ske utanför arbetstid 

och där det inte fanns någon stressfylld arbetsmiljö. Personen skulle ha erfarenhet från 

verksamheten, vara någon de kände, vara professionell och en god lyssnare. De beskrev även 

vikten av att inge förtroende, inte vara dömande, samt inneha tystnadsplikt. Informanterna 

upplevde att det handlade mycket om personkemi. Tillgängligheten av kamratstödjare var 

viktig och att det fanns en kontaktlista till de ansvariga, samt att den borde vara uppsatt på 

arbetsplatsen. Arbetsuppgifterna skulle vara dokumenterade på denna lista, samt 

målsättningen med kamratstödjarorganisationen. Kontakt med kamratstödjarna måste kunna 

etableras dygnet runt och de borde även vara lätt att nå dem under semestertider, samt att det 

gick att kontakta kamratstödjare på andra ambulansstationer om behov uppstod. Det 

upplevdes negativt av informanterna att behöva gå och vänta en längre tid för att få erhålla 

kamratstödsamtal. När avståndet till kamratstödjare var långt användes stationschefer som 

stöd, de var förstående och upplevdes som en trygghet. Att inte ha tillgång till kamratstödjare 

på arbetsplatsen under pågående arbetspass upplevdes som en nackdel hos några informanter. 

 

”…en tydlig beskrivning av vad kamratstödjaren skall göra. Den bör vara utskriven, 

den bör finnas upptryckt, lättillgänglig på arbetsplatsen. Det bör finnas 

telefonnummer som man alltid kan ringa dygnet runt, året om. En ökad tydlighet” 

 

Informanterna beskrev att kamratstödjaren också kunde användas vid icke larmrelaterade 

händelser, exempelvis när det uppstod problem med chefen, kollegor eller vid sociala 

bekymmer. Samtliga informanter upplevde att kamratstödjare var en viktig resurs som 

behövdes inom ambulansverksamheten, men att den inte utnyttjades och ansågs diffus. De 

undrade om den var anpassad till verksamheten eller om behovet inte fanns. Några upplevde 

att det saknades intresse hos arbetsledningen. 

 

”Jag är rädd att avsaknad av socialt nätverk, avsaknad av kamratstöd och kollegialt 

stöd, kan leda till en ökad konsumtion av exempelvis alkohol på grund av psykisk 

ohälsa” 

 

Några informanter beskrev att kamratstödsamtal underlättade bearbetningen av en traumatisk 

händelse inom den lilla gruppen. Det upplevdes mer lämpligt att samtala med de som varit på 

plats vid den aktuella händelsen, än att genomgå debriefing med alla yrkesgrupper som varit 

inblandade. De upplevde bearbetningen mer tillfredställande på detta sätt. 

 

”Jag tror mer på kamratstöd, att man tar den lilla gruppen, kanske de som från 

sjukvården var på plats, möjligtvis om det var räddningstjänst med och att man tar 

dem isolerat. Det passar mig bättre” 
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Individanpassat stöd 

Samtliga informanter upplevde att det fanns ett behov av individanpassat stöd, de öppnade sig 

inte för alla och ville själv ha den valmöjligheten att välja ut denna person. Det måste vara 

någon som passade dem bra, som de kunde och ville öppna sig för, detta var betydelsefullt för 

bearbetningen. Några informanter beskrev en viss tveksamhet till att bli påtvingad 

kamratstödjande åtgärder, de upplevde sig vara mogen vid olika tidpunkter och ville uppsöka 

den kontakten själv. Vid behov borde det också finnas möjlighet att på eget initiativ söka 

hjälp av kamratstödjare och att dessa personer kunde utgöras av fler på arbetsplatsen. På så 

vis fanns det möjlighet att det skulle finnas kamratstödjare som kunde räcka till och lämpa sig 

för all ambulanspersonal. Vidare beskrev några informanter att de hade svårt att kliva ur sin 

yrkesroll vid kamratstödsamtalen tillsammans med sina kollegor. De upplevde sig som 

hjälpare istället och hade svårt att släppa fram sina känslor.  

 

”Jag tror inte på någon formel för kamratstödjande åtgärd, mina behov kanske 

varierar från dag till dag och mina behov kanske varierar från vem jag möter som 

kamratstödjare” 

 

 

Medvetandegöra utbildningens betydelse 
 

Utbildning i krishantering 

Flera informanter upplevde att det fanns behov av utbildning i krishantering, både för 

ambulanspersonal och kamratstödjare. Det dagliga kollegiala stödet som utfördes och som 

alla inte kanske var så medvetna om, behövdes belysas och på så vis öka möjligheten att 

frambringa nya infallsvinklar. Utbildningsmaterialet beskrev några informanter borde bestå av 

aktuell forskning inom området. Att få utbildning i kamratstödsamtal för det kollegiala 

behovet, inför avstämningen vid skiftbytet, upplevdes viktigt för bearbetningsprocessen. 

Informanterna beskrev att det kunde bli en bekräftelse på att allt var okej eller inte, med den 

enskilde. 

 

”…en utbildad person som vet hur man skall föra den dialogen, att ställa rätt 

frågor…” 

 

 

Utbilda kamratstödjare 

Några informanter upplevde att kamratstödjarna saknade erfarenhet och hade brist på 

kunskap. De menade att det var viktigt som personal att kunna lita på dem och att det gav en 

trygghetskänsla. Vidare beskrev de vikten av att skapa arbetsrutiner för kamratstödjarna 

genom utbildning, för att frambringa ett professionellt förhållningssätt där de såg och hörde 

människan, samt pratade med denne. Genom att inhämta kunskap från hela landet och delge 

varandras kunskap inom det egna länet, beskrev informanterna förslag på hur 

kamratstödjararbetet kunde förbättras. Detta var av betydelse för informanternas 

krisbearbetning. 

 

”…hur har det sett ut i andra kamratstödjarorganisationer? Hur har 

kamratstödjarna gjort? Vad har de gjort? Vad har de behövt? Vad har deras största 

tillgångar varit?” 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Beträffande studiens syfte vilket var att belysa ambulanssjuksköterskans behov av kollegialt 

stöd och kamratstödsamtal vid krisbearbetning, valdes en deskriptiv kvalitativ analysmetod 

som visade sig vara korrekt för ändamålet. Författaren till vald metod ansåg det bäst att 

genomföra semistrukturerade kvalitativa intervjuer, eftersom det då gavs möjlighet att ta del 

av informanternas berättelser av upplevelser utav ett specifikt fenomen (Olsson & Sörensen, 

2011). Om författaren valt en annan metod exempelvis enkätundersökning, skulle förståelse 

och insikt i hur ambulanssjuksköterskan upplever behovet av stöd vid krisbearbetning inte 

kunnat erhållas, i enighet med Henricson och Billhult (2012). För att uppbringa beskrivande 

förståelse för informantens livsvärld och hur den upplevdes sett ur dennes perspektiv, 

bedömde författaren att en deskriptiv ansats var mest lämplig, i enighet med Kvale och 

Brinkmann (2009). Tack vare intervjuerna, har enastående och målande skildringar 

beträffande deras behov av kollegialt stöd och kamratstödsamtal framkommit.  

 

 

Urval 

 

Författaren vände sig till ambulansstationer som det saknades anknytning till och det 

upplevdes bra att vara neutral i denna situation. Om informanterna hade innefattat 

arbetskollegor kunde det enligt Trost (2010) haft en negativ påverkan, genom att informanten 

sett författaren som kollega och inte som forskare. Samtidigt kunde det upplevas svårt för 

informanten att delge sina upplevelser, tankar och känslor för en arbetskamrat där det fanns en 

nära relation. Ambulanscheferna för varje tillfrågad ambulansstation var tillmötesgående i 

urvalet av de informanter som skulle medverka i studien. De gjorde ett strategiskt urval enligt 

studiens urvalskriterier för att finna informanter som hade yrkeserfarenhet av det fenomen 

som skulle studeras. Genom att författaren tog hjälp av andra vid urvalet av informanter kan 

det ha lett till att dessa personer var för hjälpsamma och styrde urvalet genom att de valde ut 

ambulanssjuksköterskor som de ansåg ”extra intressanta” inom krisbearbetning (Trost, 2010). 

Hade författaren däremot gjort ett slumpmässigt urval hade det enligt Henricson och Billhult 

(2012) kunnat resultera i att berättelserna inte varit tillräckligt beskrivande och att inte 

informanterna haft tillräckligt med erfarenhet av det aktuella fenomenet. Det hade kunnat leda 

till att det hade behövts många fler intervjuer för att få ett tillräckligt underlag för 

dataanalysen.  

 

Inklusionskriterierna för denna studie var att informanterna skulle vara specialistutbildade 

med inriktning mot ambulanssjukvård, inneha minst tre års yrkeserfarenhet och vara 

verksamma i södra Sverige. De skulle inte vara verksamma kamratstödjare inom respektive 

ambulansorganisation. Författaren ville ha möjlighet att få variationsrika berättelser av 

informanter med erfarenhet inom yrket. Urvalet representerades därför av informanter som 

var både män och kvinnor i olika åldrar, samt att de hade olika yrkesverksamma år inom 

ambulanssjukvården, i enighet med Henricson och Billhult (2012). Av de nio intervjuer som 

genomfördes framkom många likheter gällande informanternas behov av kollegialt stöd och 

kamratstödsamtal vid krisbearbetning. Trost (2010) menar att det är bättre med ett fåtal 

intervjuer som är noggrant utförda, än vid ett stort antal intervjuer då insamlad data kan bli 

ohanterlig. Det finns även möjlighet att utöka antalet intervjuer om behov uppstår. Av de 

framkomna svaren ansågs det inte behov av ytterligare intervjuer, eftersom det troligtvis hade 

genererat i likartade svar och blivit mer svårhanterligt. Kvale och Brinkmann (2009) 
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konstaterar att antalet informanter är av mindre vikt vid kvalitativa studier och att intervjuer 

genomförs tills datamättnad nåtts. Ambulanssjuksköterskorna tjänstgjorde på två skilda 

ambulansstationer i mindre städer i södra delen av Sverige. För att få kunskap om hur behovet 

ser ut hos ambulanssjuksköterskor i storstad, där arbetsbelastningen är betydligt större, tycker 

författaren att det hade varit intressant att genomföra intervjuer där. 

 

 

Genomförande 

 

För att få svar på studiens syfte bestämde författaren sig för att genomföra åtta till tio 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Det lades ned mycket tid på frågeformuleringarna i 

intervjuguiden för att täcka in de båda områdena kollegialt stöd och kamratstödsamtal vid 

krisbearbetning. Intervjufrågorna upplevdes svåra att formulera, samt följdfrågorna. 

Författaren ville erhålla så berikade svar som möjligt av informanten utan att den egna 

förförståelsen fick påverka informantens svar. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att 

ansvaret ligger hos intervjuaren, att bedöma hur mycket informantens svar och nya riktningar 

som kan framträda ska följas upp. Författaren började med att testa frågorna på sina 

arbetskamrater som var ambulanssjuksköterskor och insatta i ämnet, för att få råd och tips om 

hur frågeformuleringarna skulle kunna förbättras. Gillham (2008) skriver att denna typ av 

testning innebär att frågeformuleringarna som kan vara många i antalet, ställs till de personer 

som motsvarar urvalet i studien. Därefter tar författaren emot synpunkter och tips av 

testpersonen, samt går igenom dessa frågor som reduceras och justeras vid behov. Trost 

(2010) konstaterar att det är viktigt att intervjuguiden passar den intervjuperson som ska ställa 

dessa frågor. 

  

Författaren gjorde därefter två provintervjuer med ambulanssjuksköterskor som arbetade på 

två olika ambulansstationer och motsvarade urvalet, dessa tillfrågades av författaren själv. 

Författaren valde informanter där det inte fanns någon nära relation dem emellan. 

Provintervjuerna genomfördes av författaren för att testa frågorna och dess upplägg, samt 

saknades det intervjuerfarenhet. Danielson (2012b) menar att en eller flera provintervjuer kan 

genomföras för att pröva intervjufrågor och dess utformning. Samtidigt tränas författaren på 

att inneha rollen som intervjuare och den tekniska utrustningen kan testas. Det upplevdes 

lärorikt av författaren, att göra provintervjuer, rollen som intervjuare stärktes för varje gång 

och det kändes tryggt att ha provat den tekniska utrustningen och veta hur den fungerade. 

Provintervjuerna gav också ett riktvärde på hur stor tidsåtgången beräknades bli för varje 

intervju. Efter varje provintervju gick det insamlade materialet igenom och författaren gjorde 

mindre justeringar av både intervjuguide och upplägg tills denne blev nöjd.  

 

Informanterna kontaktades per telefon och tid, samt plats bestämdes tillsammans med dem. 

Författaren hade förberett sig med att memorera faktorer som ansågs viktiga att tänka på 

under intervjun, i enighet med Nunkoosing (2005). Dessa innefattade att vara intresserad av 

informanten och titta uppmärksamt, att inte avbryta och lämna utrymme för eftertanke som 

ger chans till nya insikter om situationen. Intervjuerna genomfördes i samband med att 

informanterna antingen gick av eller på sitt arbetspass och de upplevde det som en bra miljö 

för att genomföra intervjuerna. Författaren ansåg det viktigt att få sitta ostörd under intervjun 

för att inte yttrefaktorer skulle bli störande moment, vilket kunde leda till att informanten kom 

av sig och tappade den röda tråden. Författaren försökte snabbt skapa en positiv relation till 

informanten som innefattar respekt och förtroende för den information som denna delger, 

samt en trygg och bekväm miljö för att kunna berätta om sina personliga upplevelser och 

tankar, i enighet med Dicicco-Bloom och Crabtree (2006). Intervjuerna spelades in på band 
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och transkriberades därefter ned ordagrant utav författaren, vid behov fanns därigenom 

möjligheten att närhelst gå tillbaka till det insamlade materialet. 

 

 

Giltighet 

 

Metoden som författaren valde i denna studie mäter de begrepp den är ämnad för att mäta, 

intervjuerna avspeglar de fenomen som är av intresse och det framkomna resultatet 

återspeglar studiens syfte. Två provintervjuer genomfördes och enligt Gillham (2008) stärker 

det giltigheten genom att det ges möjlighet att korrigera intervjuguiden och dess utformning 

så att det valda forskningsområdet täcks in. Författaren har genom hela arbetets gång 

kontrollerat, ifrågasatt och kritiskt granskat de erhållna resultaten utifrån ett fenomenologiskt 

förhållningssätt. Vilket innebär att ur informantens perspektiv få förståelse för sociala 

fenomen ur den upplevda vardagsvärlden och ha möjlighet att återge den, detta säkrar graden 

av giltighet (Kvale & Brinkmann, 2009). Författaren var noggrann med de etiska aspekterna 

inför varje intervju, forskningspersonsinformationsbrevet gicks personligen igenom med varje 

informant innan intervjun började och eventuella frågeställningar besvarades, därefter fylldes 

samtyckesformuläret i. Genom att reflektera över de etiska aspekterna även i 

metoddiskussionen stärker det enligt Trost (2010) dess giltighet. Författaren var väl medveten 

om den egna förförståelsen eftersom yrkeserfarenhet inom ambulanssjukvården och av att 

vara kamratstödjare fanns. Under hela studiens gång var det ständigt återkommande 

reflektioner över den egna förförståelsen, den fick inte komma att dominera och inverka på 

studiens resultat. 

 

 

Tillförlitlighet 

 

Studien har genomförts noggrant och återges av ett tydligt dokumenterat tillvägagångssätt. 

Alla informanter fick ta del av samma intervjuguide och genomförandet var lika för alla 

informanter, informationen var stabil och tillförlitlig, i enighet med Trost (2010). Andra 

författare ges därmed möjlighet att med samma intervjuguide framställa samma resultat. De 

framtagna intervjufrågorna är enligt Kvale och Brinkmann (2009) utformade så att svaren inte 

bör påverkas åt något håll. Författaren framhåller enligt Polit och Beck (2013) att resultaten 

återspeglar ambulanssjuksköterskans levda erfarenheter och åsikter genom att texten 

förmedlar känslan av informantens livsvärld hos läsaren. Texten frambringar upplevelser av 

det studerade fenomenet och läsaren kan på så vis få en bättre känsla för de frågor som 

formulerats. Vid innehållsanalysen kan detta bekräftas genom att författaren redovisar delar 

av analysmatrisen (bilaga VI). Läsaren tillåts då bedöma riktigheten av författarens 

sammanställning av intervjumaterialet och ges då möjlighet att dra slutsatser gällande 

tillförlitligheten av studiens resultat. Det är för få intervjuer som är genomförda för att 

resultatet ska kunna överföras till samtliga ambulanssjuksköterskor i Sverige. Polit och Beck 

(2013) belyser att det  som kan styrka tillförlitligheten är att det åligger författaren att intyga 

att de erhållna resultaten korrekt återspeglar informantens levda erfarenheter och åsikter. 

 

 

Databearbetning 

 

När allt insamlat material transkriberats ordagrant av författaren lästes intervjuerna igenom ett 

flertal gånger var för sig, men även samtidigt som författaren lyssnade på de inspelade 

intervjuerna. Detta var viktigt för författaren för att kunna skapa sig en helhetsbild vid 
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tolkningen av texten, samt för att få en levande känsla för berättelserna. Intervjuerna har 

analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys med manifest innehåll, där målet var att 

beskriva essensen av det som framkommit i den insamlade texten. Analysen gjordes utifrån en 

induktiv ansats där författaren utgick förutsättningslöst från det insamlade materialets 

textinnehåll som grund för studien. Texten har setts i sitt sammanhang enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) genom författarens medvetenhet gällande informanternas 

arbetskultur, tillvaro och personliga skildringar. 

 

Intervjutexterna analyserades utav författaren med utgångspunkt i Graneheim och Lundmans 

(2004) analysprocess, som innebär att meningskategorisering har använts som metod. 

Författaren upplevde att det var en utmaning att genomföra analysprocessen som var mycket 

tidskrävande och emellanåt komplicerad. I efterhand upplevdes det att materialet dock var 

hanterbart, hade fler intervjuer gjorts hade troligtvis insamlad data blivit mer svårhanterlig, i 

enighet med Trost (2010). Författarens handledare har varit väldigt viktig som stöd under 

dataanalysen och har kommit med flera värdefulla tips och idéer. Under själva 

innehållsanalysen färglades varje intervju i olika färger och varje meningsbärande enhet 

numrerades, klipptes ut och rangordnades. Först försökte författaren göra detta via datorn men 

det upplevdes oöverskådligt och ohanterligt, det blev lättare att arbeta med materialet i 

pappersform. När indelning av kategorier blev aktuell var handledaren ett viktigt stöd och 

som delade med sig av sina erfarenheter. Författaren upplevde att kategoriseringen var både 

intressant och svår, Graneheim och Lundman (2004) belyser att genomföra sortering av dessa 

kategorier kan upplevas som det mest krävande under analysprocessen av textmaterialet från 

intervjuerna. När kategorisering var klar upplevde författaren att alla delar till sist fallit på 

plats och att dessa kategorier slutligen relaterade bra mot studiens resultatinnehåll och syfte. 

 

Författaren arbetar inom prehospital akutsjukvård och har erfarenhet av att vara 

kamratstödjare, det innebär att det fanns teoretiska kunskaper, erfarenheter och även fördomar 

inom dessa områden, i enighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Analysen och 

därmed resultatet kan ha påverkats av den egna förförståelsen inom dessa områden. 

Författaren kan i analysen blivit färgad av sina kunskaper och erfarenheter, vilket kan ha 

överskuggat och inverkat på resultatets objektivitet. Det är viktigt att författaren redovisar sin 

förförståelse enligt Olsson och Sörensen (2009) det är ett kvalitetskrav, eftersom det kan 

påverka resultattolkningen. Förförståelsen kan enligt Gillham (2008) vara svårt att bortse 

ifrån, men den måste medvetandegöras, den ska vi vara kritisk mot och det gäller att ha ett 

öppet sinne. Författaren upplevde att förförståelsen utgjorde en potential att upptäcka ny 

kunskap hos informanterna, samt att erhålla en djupare förståelse för det studerade fenomenet, 

i enighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Den egna förförståelsen är enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) viktigt att vara medveten om och sätta åt sidan. Om 

förförståelsen sätts åt sidan eller inom parentes, kan enligt Lindseth och Norberg (2004) 

innebörden går förlorad och den baseras på igenkännande. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet diskuteras nedan utifrån följande fyra kategorier: förtroende för kollegan, 

uppmärksamma psykisk ohälsa, främja bearbetning genom utarbetad handlingsplan, samt 

medvetandegöra utbildningens betydelse. Författaren till denna studie anser att dessa 

kategorier svarar väldigt väl mot syftet som var att belysa ambulanssjuksköterskans behov av 

kollegialt stöd och kamratstödsamtal vid krisbearbetning.  
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Förtroende för kollegan 

 

Informanterna beskrev att jobba inom ambulansverksamheten handlade om trygghet, tillit, 

förtroende, bekräftelse och förståelse för varandra, detta upplevdes som en förutsättning för 

att frambringa teamkänsla vid alla typer av ambulansuppdrag. Detta liknar Ahl et al. (2005) 

som anser att teamarbete innebar att dela livserfarenheter, insikter och känslor mellan 

varandra. Detta kunde vidare leda till en utgångspunkt från vilken kollegorna tillsammans 

kunde arbeta igenom påfrestande situationer. Vidare belyser de att det fanns fördelar och 

nackdelar med teamarbete, det kunde vara till hjälp för exempelvis nyanställda som var i 

behov av stöd och hjälp i krävande situationer. Men det kunde också leda till att gränsen 

mellan vad som var omvårdnad och kollegialitet suddades ut. Aasa och Wiitavaara (2009) 

belyser vikten av socialt samspel mellan arbetskollegor. Hög mental belastning kunde 

framträda när det saknades trygghet och när arbetet inte känndes meningsfullt. Författaren till 

denna studie anser att teamkänsla är av stor vikt inom ambulanssjukvården, för att få 

möjlighet att frambringa en optimal omvårdnad av patienten. Genom att ambulanspersonalen 

fanns tillgängliga för varandra belyser Alexander och Klein (2001) vikten av att stötta 

varandra, eftersom det ansågs som en tillfredställande metod. Organisationen bör främja och 

uppmuntra denna framstående bearbetningsstrategi.  

 

Efter ambulansuppdraget beskrev samtliga informanter att det var viktigt att få möjlighet till 

reflektion och återkoppling med sin arbetskollega. Händelsen var lättare att bearbeta om 

kollegan varit med om samma uppdrag. De kunde då ventilera det som var positivt och 

negativt med uppdraget, samt stötta varandra om behovet fanns. Jonsson (2009) menar att det 

var viktigt med en stödjande omgivning, ambulansjuksköterskans förutsättningar till att 

bearbeta sina upplevelser kunde på så vis förstärkas. När det saknades kollegor som hade 

förståelse och var intresserade av att lyssna, kunde det leda till känslor av ensamhet och 

rädsla. Jonsson och Segesten (2003) anser vidare att samtala med kollegor kunde göra den 

meningslösa händelsen mer förståelig. De personliga intrycken och reaktionerna av händelsen 

var då möjliga att konfrontera och på längre sikt kunde det ha en positiv inverkan på hälsan. 

 

När ambulansuppdraget inte blev det här lyckade uppdraget som de önskade, exempelvis när 

bemötandet inte blev bra eller när patientens behov inte blev tillgodosedda. Då upplevde 

informanterna att samtala med kollegan utgjorde ett ovärderligt stöd. Det upplevdes vara ett 

väl beprövat arbetssätt. Författaren till denna studie menar att utifrån egen upplevd erfarenhet 

ses detta som ett tillfälle att givetvis stötta varandra. Men också att utbyta erfarenhter och 

kunskaper mellan kollegor, på så vis kan möjligheten öka att utföra ett bättre 

patientomhändertagande vid nästa vårdtillfälle. Med hjälp av verbalisering och konfrontering 

av upplevelser tillsammans med kollegor anser Jonsson (2009) att den betydelselösa 

kunskapen gick att göra beydelsefull. Verbalisering av händelsen utvecklades på detta sätt till 

en ökad förståelse. 

 

När informanterna var utsatta för traumatiska händelser var det viktigt att ha förtroende för 

varandra. De vågade och kunde delge sina upplevelser för varandra, kollegorna visste kanske 

hur var och en tänkte, samt att det gick föra en diskussion dem emellan. När de inte hade 

kontroll på situationen eller brast i sin yrkeskompetens, var det skönt att ha en kollega att 

ventilera med och som varit med om samma händelse, samt innehade samma kunskap. Detta 

arbetssätt var av betydelsefull vikt för bearbetningen. Alexander och Klein (2001) menar att 

det kollegiala stödet ansågs vara en resurs som var lätttillgänglig på arbetsplatsen och den 

upplevdes vara en tillfredsställande metod för att bemästra traumatiska händelser. Svensson 

och Fridlund (2008) anser vidare att en kollega som var trovärdig, ingav förtroende, arbetade i 
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team och där kollegorna kände varandra väl, samt var kompetent, minskade oroskänslan hos 

ambulanssjuksköterskan. Wireklint Sundström (2005) anser att när teamarbetet fungerade 

som bäst, visste kollegorna hur den andra personen tänkte och hur denne ville att arbetet 

skulle ske, oavsett vem som var medicinskt ansvarig eller vem som var förare. Gunnarsson 

och Warrén Stomberg (2009) belyser att vid byte av ambulansbesättning eller vid samarbete 

med kollegor som saknade erfarenhet, gick de invanda rutinerna förlorade. Känslan mellan 

kollegor som var vana vid varandra, där ord var överflödiga saknades. Författaren till denna 

studie kan uppleva trygghetskänsla vid händelser då det finns ett ömsesidigt förtroende mellan 

kollegorna. Det är betydelsefullt vid omvårdnaden av patienten och vid bearbetningen av 

händelsen, det upplevs då lättare att lämna denna händelse bakom sig.  

 

Flera informanter upplevde att det fanns ett stort behov av kollegialt förtroende vid 

beslutsfattning, därigenom sökte de stöd och trygghet i varandra när det gällde att fatta rätt 

beslut för patienten. Hagiwara och Wirklint Sundström (2009) menar att vårdteamet borde ha 

ett samspel vid bedömning av patienten och ett öppet förhållningssätt, vidare kunde det leda 

till trygghetskänsla i vården. Det innebar att patienten måste ges möjlighet att delge sina 

upplevelser och detta var en förutsättning vid omvårdnad av drabbade människor. Vidare 

ansåg flera informanter att det var viktigt att vara två vid beslutsfattandet när de lämnade 

patienter hemma enligt gällande riktlinjer, att då vara två vid beslutsfattandet var en trygghet 

ifall det skulle hända något i efterhand. Författaren till denna studie anser att när patienter 

bedöms och lämnas hemma enligt prehospitala riktlinjer är samarbetet mellan kollegorna av 

stor vikt. Det upplevs viktigt att kollegorna är eniga angående det beslut som tagits i samråd 

med patienten, det skapar kollegial arbetstrygghet och kan generera förtroende hos patienten. 

 

För att öka möjligheten att tillgodose patient och anhöriga en professionell omvårdnad, 

beskrev flera informanter vikten av att bearbeta en händelse med sin kollega. Då gavs tillfälle 

att sätta ord på de känslor som de kunde drabbas av, så som sorg och frustration, känslorna 

blev på detta vis mer hanterbara. Tiden kollegorna fick tillsammans efter larmet var viktig för 

bearbetningen och framtida ambulansuppdrag.  

 

 

Uppmärksamma psykisk ohälsa 

 

Samtliga informanter beskrev att händelser där barn var inblandade upplevdes som 

påfrestande och uttömmande, samt var en kraftig stressfaktor. De blev alla berörda av att 

vårda barn, oavsett barnets tillstånd. En informant beskrev att det förekom mycket lidande hos 

personalen när det gällde omvårdnad av barn. Gunnarsson och Warrén Stomberg (2009) fann 

att barn som var svårt sjuka eller skadade var för många ambulanssjuksköterskor den värsta 

aspekten av ambulansyrket. Ambulanssjuksköterskans mål var att göra allt för patienten och 

beskrev arbetet på olycksplatser där barn var inblandade som traumatiskt, eftersom det 

innebar känslomässiga reaktioner i samband med arbetet. Författaren till denna studie kan 

uppleva att det är svårt att få erfarenheten av att vårda svårt sjuka eller skadade barn, eftersom 

denna typ av larm förekommer sällan. Det generar alltid i ett starkt stresspåslag och 

känslomässig beröring och är viktigt att uppmärksamma.  

 

Vid tillfällen då informanterna kunnat identifiera sig med familjen och situationen de befann 

sig i, kunde händelsen sitta kvar under lång tid. Enligt (Jonsson & Segesten, 2003; Jonsson, 

2009) anser de att vid identifikation med barn eller anhöriga kunde det leda till svårigheter för 

ambulanssjuksköterskan att ha ett proffessionellt förhållningssätt och att kunna distansera sig. 

Långvariga stressymtom kunde utvecklas när ambulanssjuksköterskan identifierade sig med 
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patienten och händelser som innefattade barn hade störst effekt när det gällde utvecklandet av 

känslomässiga reaktioner. Vidare menar Gunnarsson och Warrén Stomberg (2009) att när 

ambulanssjuksköterskan förblev medveten och identifierade sig med föräldrar eller patienten 

uppstod svårigheter i att sätta gränser. På detta vis blev det svårt för ambulanssjuksköterskan 

att förflytta sig mellan närhet och distansering. Hammarlund (2012) anser att ibland kunde 

denna identifikation utlösa känslor som blev så starka att ambulanssjuksköterskan blev 

handlingsförlamad. Författaren till denna studie anser att själv vara förälder är en riskfaktor 

som är svår att bortse ifrån vid omhändertagande av barn och deras närstående, speciellt när 

det finns en relation med barnets familj. Det upplevs viktigt att barnets upplevelse av 

bemötande och omhändertagandet från ambulanspersonalen blir väl utfört, eftersom barnet 

har livet framför sig och kommer att ha kontakt med sjukvården i framtiden.  

Flera informanter beskrev att de ibland kunde uppstå situationer där arbetskollegorna var i 

olika faser i livet och knöt an olika till olika patientgrupper. Den ena kollegan kanske 

identifierade sig med patienten men inte den andra och de pratade då inte om samma sak. 

Samtalet som de hade med varandra efteråt blev inte alltid så berikande och den kollegiala 

bearbetningen övergick till att beskrivas som bristfällig. Vidare blev detta inte alltid 

uppmärksammat. Jonsson (2009) skriver att när det inte fanns någon som förstod eller ville 

lyssna, upplevdes rädsla hos den drabbade och känslor av att ha blivit övergiven. 

Försvarsmekanismer som framträdde var exempelvis att den drabbade försökte avstå från att 

hamna i liknande situationer återigen, gjorde försök att glömma händelsen alternativt 

avfärdade händelsen som oviktig. På lång sikt kunde det vara svårt att omvandla den 

traumatiska händelsen till en positiv yrkeserfarenhet. Författaren till denna studie menar att 

när samarbetet eller kommunikationen mellan kollegan inte är tillfredsställande är det viktigt 

att kunna ventilera händelser med någon annan kollega som denne har förtroende för. Det 

behöver inte vara till någon nackdel eftersom det då ges en annan syn på uppdraget som kan 

generera i nya tips och kunskaper. Men att bearbeta uppdraget med den kollegan som varit 

med om samma händelse och som har hela bilden framför sig kan vara mer värdefull. 

 

Informanterna beskrev att det ibland erbjöds stöd och debriefing vid större händelser men att 

de saknade detta även vid den lilla händelsen. Den lilla händelsen var mer vanligt 

förekommande i yrkesutövandet och de kunde också beröra dem starkt. Att händelsen inte 

kom till kännedom hos arbetsledningen kunde leda till att de hade svårt att gå vidare. Det 

liknar Jonsson (2009) som belyser att händelser med många skadade inte var det mest 

komplicerade att bemästra inom ambulanssjukvården. Där fanns tydliga riktlinjer över hur 

arbetet skulle utföras och alla visste sin roll i skadeplatsarbetet. Detta underlättade för all 

ambulanspersonal att hålla de egna känslorna på avstånd. När omvårdnadsarbetet skedde 

hemma hos patienten fungerade inte dessa rutiner och känslomässiga reaktioner kunde då 

uppstå. Ambulanssjuksköterskan kände sig både ensam och utelämnad. Författaren till denna 

studie anser att den lilla händelsen är viktig att bearbeta för ambulanspersonalen, men att det 

saknas en tydlig struktur över hur detta ska genomföras. Det är viktigt att få reflektera, att få 

feedback och bara få prata av sig även efter dessa händelser, då blir händelsen mer hanterbar.  

 

När patienter plötsligt blev försämrade och informanterna inte var förberedda på detta, inte 

hade kunnat förutse att situationen kunde förvärras eller inte hade kontroll, beskrev några att 

de tog väldigt illa vid sig. De upplevde att de inte hade gjort sitt bästa och kanske brustit i sitt 

yrkesutförande. Detta var viktigt att uppmärksamma för framtida bearbetning, speciellt mellan 

de kollegor som arbetade tillsammans. Wireklint Sundström (2005) fann att det kändes 

särskilt svårt när det inte gick att rädda patientens liv, känslan av misslyckande kunde då 

uppkomma hos den som vårdade patienten. Jonsson och Segesten (2004b) anser vidare att vid 

avlämnadet av traumapatienten på akutmottagningen fanns möjlighet till känslor av 
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utmattning, förvirring, ledsamhet, upprördhet och bedrövelse hos ambulanspersonalen. Denna 

kaotiska situation kännetecknades utav PTSD, känslor av skam som relaterades till en 

förändrad självbild efter en traumatisk händelse och den ville ambulanspersonalen inte visa 

för sina kollegor. Skuld relaterades till upplevelser av misslyckande och som framträdde då 

patientens liv inte gått att rädda, trots att de gjort allt för patienten. Känslorna delades av 

samtlig ambulanspersonal men var olika när det gällde intensitet och varaktighet. När dessa 

känslor uppstår menar författaren till denna studie att det kollegiala stödet är oumbärligt, att få 

diskutera med kollegan som var på plats, om vi gjorde rätt eller fel, vad vi kan göra bättre tills 

nästa gång och känslan av att inte vara ensam, skapar en arbetstrygghet som måste finnas. 

När reflektion, återkoppling, eller ventilering mellan kollegorna uteblev efter larmen, kunde 

orsaken vara att de hade olika synsätt på hur de jobbade, en del hade en macho stil och 

pratade inte om känsliga saker, samt att de hade olika personligheter. Flera informanter 

beskrev att detta skapade en otrygghetskänsla, vantrivsel på arbetsplatsen, minskad 

arbetsglädje och en oro för att det skulle inträffa en händelse under arbetspasset där de 

förväntades samarbeta. De upplevde även en ensamhet under larmen och avsaknad av 

teamarbete. Det kollegiala stödet uteblev när det var avsaknad av intresse och möjlighter hos 

kollegan. Det menar författaren till denna studie skapar en ohållbar arbetssituation som även 

påverkar omhändertagandet av patienten. Alla är vi olika men det är viktigt att hitta en balans 

mellan sig själv och sin kollega som fungerar under uppdraget. Van der Ploeg och Kleber 

(2003) belyser att när handledare och kollegor brast i kommunikationen och i sitt sociala stöd 

på arbetspalatsen, kopplades det till trötthet, symtom på utbrändhet och posttraumatiska 

reaktioner. Det ansågs viktigt att sträva efter att ha ett tillfredsställande socialt arbetsklimat 

inom ambulanssjukvården, för att förhindra ohälsa bland personlen. För att frambringa 

optimal vård där hänsyn till patienten tas, krävs enligt Wireklint Sundström (2005) att 

ambulanskollegorna hade ett trivsamt arbetsklimat. Båda kollegornas insatser var viktiga vid 

bedömning av patienten och samspelet dem emellan måste fungera. De borde ha möjlighet till 

att vara ärliga mot varandra och tillhandahålla varandra stöttning när behov uppstod. 

 

Flera informanter beskrev att de upplevde en avsaknad av stödåtgärder vid olika händelser. 

Det kunde leda till att de hade svårt att släppa taget och gå vidare, utan de gick och grubblade 

på händelsen, vidare kunde det orsaka en stor stressfaktor. De beskrev att det var även lättare 

att ta jobbet med sig hem och känsla av ledsamhet och ångest kunde då framträda, detta var 

inte alls uppskattat. Författaren till denna studie anser att det bör finnas en ömsesidig 

självklarhet att kontrollera hur kollegan mår efter uppdragen, det bygger på ömsesidigt 

respekt och förtroende för varandra. Det var viktigt att prata om traumatiska händelser med 

andra anser (Jonsson & Segesten, 2003; Jonsson & Segesten, 2004b) för att kunna lämna 

händelsen bakom sig. Genom att sätta ord på händelsen och göra den mer begriplig 

underlättades bearbetningen.  

 

Flera informanter beskrev att det sällan pratades om känslor utan det handlade oftast mer om 

praktiska ting, exempelvis hur olyckan kunnat ske, reflexion och återkoppling över 

arbetsinsatsen. Vidare upplevde informanterna en känsla av att de ibland tog en del förgivet 

och att de inte behövde något stöd, vissa saker skulle de tåla inom ambulanssjukvården. Det 

fanns en medvetenhet om att slaskpåsen kunde bli överfylld, speciellt om det inträffade 

händelser nära in på varandra och som inte bearbetades. Jonsson (2009) skriver att inom 

ambulanssjukvården förväntades det att personalen skulle klara av att hantera traumatiska 

händelser som de dagligen mötte i sitt arbete, utan att dessa hade erhållit någon utbildning 

eller handledning, samt stöd. Vidare menar Jonsson och Segesten (2004b) att när 

ambulanspersonalen hade ett bristfälligt bemötande eller påvisade brist på empati för patient 

eller närstående kunde det härledas till traumatiska upplevelser som inte blivit bearbetade. 
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Halpern, Gurevich, Schwartz och Brazeau (2009a) anser att individen reagerade olika på 

traumatiska händelser. Yrkeserfarenhetens längd eller genusperspektiv påvisade inte någon 

skillnad när det gällde händelser som upplevdes vara gripande eller skrämmande och som 

orsakade ångest. Yrkeserfarenheten kunde samverka med andra faktorer exempelvis 

copingstrategier och individuella faktorer. En individ som hade förmåga att bemästra en 

traumatisk händelse kunde tillvarata den kunskapen och nyttja den vid ytterligare stressfyllda 

händelser. De som brast i sin bearbetning av en traumatisk händelse upplevde att erfarenheten 

kunde leda till känslomässiga svårigheter. Detta borde tydliggöras hos nyanställd personal 

inom ambulansorganisationen. Författaren till denna studie anser av egen erfarenhet att 

beredskapen för att hantera och bearbeta traumatiska händelser är bristfällig inom 

ambulanssjukvården och att detta bör belysas inom verksamheten. 

 

Informanterna relaterade till när de var nyanställda inom ambulanssjukvården, att de då hade 

ett stort behov av stöd som inte alltid blev uppmärksammat. Det handlade om de gjort rätt 

eller fel vid olika uppdrag, behov av reflektion och återkoppling, samt behov av att bearbeta 

händelser som de tagit illa vid sig av. Att vara vikarie och timanställd upplevdes generera 

mindre stöd från arbetsgivaren. Halpern et al. (2009a) menar att nyanställda inom 

ambulanssjukvården som erhöll socialt stöd på arbetsplatsen blev duktigare på att bemästra 

reaktioner av traumatiska händelser. Hedrenius och Johansson (2013) konstaterar vidare att 

nyanställd personal som fått utbildning och övning inom det egna yrkesområdet, hade bättre 

kunskaper i att bemästra traumatiska händelser. Däremot kom de första larmen hos de flesta 

av dessa nyanställda att framkalla stress i högre grad och utgjorde därmed en riskfaktor. 

Författaren till denna studie anser att det är av stor vikt att detta uppmärksammas hos de 

nyanställda men även hos ordinarie personal. 

 

 

Främja bearbetning genom utarbetad handlingsplan 

 

Informanterna beskrev att efter en traumatisk händelse hade de behov av att direkt bli 

friställda från kommande ambulansuppdrag. En del informanter beskrev att några timmars 

återhämtning kunde vara tillräckligt för att kunna återgå till arbetet, medan andra tyckte det 

var skönt att få möjlighet att åka hem till familjen efter kamratstödsamtalet. När det inte fanns 

någon arbetsstruktur för att bli friställd efter en händelse, beskrev några informanter att de 

upplevde det skönt när någon annan tog detta beslut åt dem. De själva upplevde sig inte vara 

kapabla att ta ett sådant beslut vid en traumatisk händelse. Halpern, Gurevich, Schwartz och 

Brazeau (2009b) anser det viktigt att ambulanspersonalen fick tid för återhämtning direkt efter 

en traumatisk händelse. Denna återhämtning kunde ske tillsammans med kollegor i en trygg 

miljö, där de fick sätta ord på sina upplevelser och den minskade risken för känslomässig 

påverkan. Att vara friställd någon timma upplevdes ofta som tillräckligt för att ha möjlighet 

återgå i tjänst igen. En handledare kunde erbjuda emotionellt stöd där den drabbade 

ambulanspersonalen fick bekräftelse på att de varit med om en traumatisk händelse. De fick 

återkoppla och reflektera över det utförda arbetet och berätta om sina känslor, vidare kunde 

det leda till att förebygga ohälsa. Författaren till denna studie upplever att det saknas tydliga 

handlingsplaner för att bli friställd efter en traumatisk händelse, det går att kontakta chefen 

vid sådana tillfällen men att det upplevs svårt att ta det beslutet.  

 

Hedrenius och Johansson (2013) påtalar att stress blev farligt när det inte skedde någon 

återhämtning. De liknade stress med ett förmånligt bankkonto, stora uttag var genomförbart 

och viss kredit fanns att tillgå, men sedan var bankkontot i behov av insättning för att inte bli 

helt uttömt. Att fylla på bankkontot kunde liknas med att få insikt i att kroppen behöver 
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återhämtning och ge den tid för det. Hos vänner eller kollegor som du hade förtroende för, 

kunde du söka stöd, ta emot den omtanke och stöd som erbjöds. Tiden för ledighet borde 

planeras in och du kunde även göra saker som du kände att du mådde bra utav. 

 

Informanterna beskrev att genom kamratstödsamtal fick de möjlighet att bearbeta händelsen, 

det kunde innebära att få sitta ner på arbetsplatsen tillsammans med kollegor, chefen och 

ibland kamratstödjare och ta en fika tillsammans. Det var viktigt att få ventilera den 

traumatiska händelsen innan hemgång, att få ur sig den genom att berätta om larmet, vad som 

hänt och hur de reagerat. De med lång yrkeserfarenhet upplevde att de hade behov av 

kamratstödsamtal i samband med vissa händelser, men att erfarenheten gjorde att de blev 

bättre på att hantera olika situationer. Flera informanter beskrev vikten av samvaro med 

kollegor efter en händelse, där blev de väl omhändertagna. Författaren till denna studie kan av 

egen erfarenhet uppleva en avsaknad när en traumatisk händelse inte bearbetas tillsammans 

med andra kollegor. Det kan innefatta både stora och mindre händelser. Genom att diskutera 

händelsen med andra kollegor kan de bidra med sina kunskaper och det ges tid för reflexion 

och återkoppling, samt att det upplevs som ett led i bearbetningsfasen och är mycket positivt. 

Halpern, et al. (2009b) konstaterar att det upplevdes betydelsefullt att få vara avslappnad och 

samtala med kollegor och samtalet behövde inte alltid handla om den traumatiska händelsen. 

Nyanställd personal som inte hade hunnit etablera en relation med sina kollegor och som de 

inte kände förtroende för kunde ha svårt att prata om sina känslor. De kanske inte ville visa 

sig svag eller inkompetent. Det var då av stor vikt att dessa fångades upp och erbjöds 

individuell uppföljning. 

 

Informanterna beskrev att det vore bra att ha någon form av regelbunden kontroll av de 

anställdas sinnesstämning. Eftersom det fanns risk för att ambulanspersonalen gick och fyllde 

på och fyllde på, utan att ventilera ut det de bar med sig, vidare kunde det leda till ohälsa. 

Kamratstödjaren kunde ses som en ställföreträdande kollega när det rådde en obalans mellan 

arbetsteamet och det kollegiala stödet inte räckte till. Författaren till denna studie anser att i 

samband med varje arbetspass, exempelvis vid skiftbyten bör det finnas möjlighet till att 

ventilera händelser som inträffat under arbetspasset. Det kan finnas behov hos båda 

kollegorna att diskutera händelser som de varit med om tillsammans med andra kollegor, detta 

kan vara begränsat på stationer med en ambulans. Aasa och Wiitavaara (2009) belyser vikten 

av att ha uppföljande samtal, dessa kunde vara både formella och informella. Vidare kunde 

det leda till att motverka negativa konsekvenser för ambulanssjuksköterskan. På arbetsplatsen 

borde det strävas efter att ha en fungerande sammanhållning och kommunikation i 

arbetsgruppen. Jonsson (2009) menar att ambulansverksamhetens organisation kunde påverka 

hur den traumatiska händelsen hanterades utav ambulanssjuksköterskan. Halpern, et al. 

(2009b) fann att det var individuellt hur ambulanspersonalen vill prata om en traumatisk 

händelse, vissa upplevde rädsla för att det skulle frambringa obehagliga känslomässiga 

reaktioner. Vid en jämförelse mellan män och kvinnor skiljde sig enligt Arman och 

Rehnsfeldt (2012) behov och reaktionsmönster dem emellan. På lång sikt kunde 

genusanpassning kanske medverka till att män och kvinnor fick en ökad möjlighet till rätt stöd 

vid hantering av en svår händelse. 

 

När informanterna varit utsatta för en händelse beskrev de att de saknade en arbetsstruktur för 

kamratstödjarna. Dessa händelser kunde också vara icke larmrelaterade. Några upplevde att 

de hade behov av uppsökande verksamhet från kamratstödjarna eftersom de inte själva tog 

kontakt när de mådde dåligt efter en händelse. Samtliga informanter upplevde att det fanns ett 

behov av individanpassat stöd, de öppnade sig inte för alla och ville själv ha den 

valmöjligheten att välja ut denna person. Kamratstödjaren skulle ha erfarenhet från 
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verksamheten, vara någon de kände, vara professionell och en god lyssnare. De beskrev även 

vikten av att inge förtroende, inte vara dömande, samt inneha tystnadsplikt. Tillgängligheten 

av kamratstödjare utgjorde en viktig faktor hos ambulanssjuksköterskan. Jonsson (2009) 

menar att i ambulansorganisationen borde det skapas ett organiserat kamratstödjararbete som 

alltid skulle finns att tillgå under varje arbetspass och som omedelbart kunde aktiveras när 

behov uppstod. Alexander och Klein (2001) konstaterar att det var viktigt med sektretess hos 

kamratstödjare så att kollegorna vågade söka hjälp efter en traumatisk händelse. Författaren 

till denna studien anser att det är viktigt att ha förtroende för de som är kamratstödjare, för att 

våga och vilja öppna sig. Kamratstödjarna bör väljas om med jämna mellanrum eftersom det 

ibland kommer in ny personal i arbetsgruppen, de ska ha samma möjligheta att vara med och 

påverka vilka som ska vara kamratstödjare. Det bör också finnas möjlighet att kontakta 

kamratstödjare på andra ambulansstationer när behov uppstår. 

 

 

Medvetandegöra utbildningens betydelse 

 

Flera informanter upplevde att det fanns behov av utbildning inom krishantering, både för 

ambulanspersonal och kamratstödjare. Det dagliga kollegiala stödet som utfördes och som 

alla inte kanske var så medvetna om, behövdes belysas och på så vis öka möjligheten att 

frambringa nya infallsvinklar. Det upplevdes viktigt att få kunskap i krishantering, för att 

bringa förståelse för betydelsen av att bearbeta en händelse och därigenom minska risken för 

ohälsa. Halpern, et al. (2009b) konstaterar att det fanns behov av utbildning, vilken 

innefattade symtom och reaktioner, samt sjuklighet som kunde uppstå efter att 

ambulanspersonalen hade varit med om en traumatisk händelse. Önskemål fanns att 

ambulanspersonal, chefer och närstående skulle erhålla denna utbildning. Det ansågs 

betydelsefullt att öka medvetenheten hos cheferna genom utbildning, så att de förstod vikten 

av att bearbeta traumatiska händelser, samt hur detta skulle hanteras. Vidare anser Jonsson 

(2009) att det fanns behov av utbildning för att förbättra kunskaperna i förebyggande arbete 

av traumatiska händelser och hur dessa händelser sedan skulle bearbetas. Riskerna kunde på 

så vis minska och konsekvenserna försvagas av dessa upplevelser. Ambulanssjuksköterskan 

kunde lära sig att bemästra situationer på ett lämpligare sätt när denne kände sig misslyckad 

och detta resulterade i att hanteringen av traumatiska händelser förbättrades. Författaren till 

denna studie anser att medvetandegöra människans reaktioner och hur denna agerar efter en 

traumatisk händelse är av betydande vikt för att inte drabbas av psykisk ohälsa. 

 

Några informanter upplevde att kamratstödjarna saknade erfarenhet och hade brist på 

kunskap. De menade att det var viktigt som personal att kunna lita på dem och att det gav en 

trygghetskänsla. Vidare beskrev de vikten av att skapa arbetsrutiner för kamratstödjarna 

genom utbildning, för att frambringa ett professionellt förhållningssätt där de såg och hörde 

människan, samt pratade med denne. Brolin, et al. (2011) anser att det var av betydelsefull 

vikt att kamratstödjare erhöll kunskaper i krishantering och utbildades i samtalsmetodik för att 

ha kunskap i att arbeta med människor i grupp eller enskilt. Författaren till denna studie anser 

av egna erfarenheter av att vara kamratstödjare, att utbildning eller uppföljning av 

krishantering och samtalsmetodik bör vara återkommande. Genom att införa tydliga riktlinjer 

gällande kamratstödjarsorganisationen och hur den verksamhet ska bedrivas kan arbetet 

underlättas för kamratstödjaren. Möjligheten att bedriva kamratstöd gentemot sina kollegor 

kan på så vis förbättras och nyttjas i större utsträckning. 
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Slutsats/klinisk tillämpbarhet 

 

Studien påvisade att det var viktigt med kollegialt samtalsstöd vid bearbetning av traumatiska 

händelser och att det byggde på ömsesidigt förtroende mellan ambulanssjuksköterskorna. 

Studien visade även att kamratstödjare var en viktig resurs som behövdes inom 

ambulansverksamheten, men att den inte utnyttjades, ansågs diffus och var i behov av 

riktlinjer och utbildning. Studien visade att ambulanssjuksköterskorna var i behov av kunskap 

i krishantering, för att bringa förståelse i betydelsen av att bearbeta en händelse och 

därigenom minska risken för ohälsa. När det gäller den kliniska tillämpbarheten är 

förhoppningen att öka medvetenheten gällande vikten av att bearbeta traumatiska händelser 

genom kollegialt stöd och kamratstödsamtal. Resultatet kan även bidra till att hjälpa 

kamratstödjarorganistationer att förbättra eller införa arbetsriktlinjer, som på sikt kan minska 

risken för psykisk ohälsa bland ambulanspersonal. 
 

 

Fortsatt forskning 

 

Då ambulanssjuksköterskorna anser att det finns behov av kollegialt stöd och kamratstödjare 

anser författaren att det vore intressant att utföra en liknade studie som berör nyanställda inom 

ambulansverksamheten. Det skulle vara intressant att studera vilka behov och önskemål de 

nyanställda har och hur dessa tillgodoses.  
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underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du har förbehåll 

vill jag gärna att Du anger detta. Har Du frågor rörande själva undersökningen är Du 

välkommen att kontakta mig eller min handledare. Efter att studien är genomförd och 

godkänd, kommer den att publiceras på internet på DIVA som är en gemensam portal för 

publicering av forskningsrapporter och studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer att 

följas strikt, vilket bl.a. innebär att namn i studien (inklusive namn på arbetsplatser) kommer 

att vara avidentifierade. 

 

Efter godkänd studie kommer jag gärna och presenterar mina resultat för Dig och/eller på 

arbetsplatsen om Du så önskar. 
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Sammanfattning av det självständiga arbetets innehåll och upplägg     Bilaga II 

 

Studiens preliminära titel 

 

Ambulanssjuksköterskans behov av stöd vid krisbearbetning. 

 

Syftet  

Syftet med studien är att belysa ambulanssjuksköterskans behov av kollegialt stöd och 

kamratstödsamtal vid krisbearbetning. 

 

Problem 

Att arbeta som ambulanssjuksköterska kan innebära att stressfyllda situationer uppstår under 

yrkesutövandet. Om det emotionella stödet delvis uteblir, kan det leda till att 

ambulanssjuksköterskans mentala hälsa påverkas. En koppling kan ses mellan stress och 

PTSD, samt användning av alkohol och droger. Vidare kan det utgöra en stor risk för både 

ambulanssjuksköterskor och patient. Jag har valt att i denna studie undersöka 

ambulanssjuksköterskans behov av kollegialt stöd och kamratstödsamtal vid krisbearbetning. 

 

Metoden  

För att kunna besvara studiens syfte kommer kvalitativ metod i avseende på halvstrukturerade 

intervjuer med yrkesverksamma ambulanssjuksköterskor från två olika distrikt att användas. 

XXX län utgör ett av dessa distrikt. Ambulanssjuksköterskorna ska vara yrkesverksamma i 

XXX delen av XXX län med minst tre års erfarenhet inom ambulanssjukvård. De ska inte 

vara verksamma kamratstödjare inom er organisation. 

 

Önskemål från Din verksamhet 
Jag önskar kunna intervjua fyra ambulanssjuksköterskor på Din prehospitala enhet. 

Intervjuerna beräknas ta cirka 30-45 minuter och dessa kommer att ljud inspelas. Jag planerar 

att genomföra intervjuerna under januari 2014. Alla personer som ska intervjuas kommer att 

få muntlig och skriftlig information, samt att deltagande kommer att vara frivilligt. 

Forskningsetiska principer kommer att följas. Om informanterna skulle vara i behov av 

ytterligare stöd eller bearbetning efter att intervjuerna är avklarade, önskar jag att du som 

verksamhetschef har möjlighet att erbjuda detta. 

 

 

 

Samtycke:  

 

  Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

 

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

 

Datum Namn 

 

Namnförtydligande 

 

Enhet 



 

 

 

Bilaga III 

 

AMBULANSSJUSKÖTERSKANS BEHOV AV STÖD VID KRISBEARBETNING 

 

 

Forskningspersonsinformation  

 

        

Bakgrund 

 

Ambulanssjuksköterskor möter dagligen i sitt yrkesutövande människor i kris. De är en utsatt 

yrkesgrupp där risken för att utsättas för stress är mycket stor. Studier visar att om det 

emotionella stödet delvis uteblir, kan det leda till att ambulanssjuksköterskans mentala hälsa 

påverkas. Reaktionsmönster mellan män och kvinnor kan skilja sig åt i samband med en kris, 

samt deras behov. En koppling kan ses mellan stress och PTSD, samt användning av alkohol 

och droger. Vidare utgör det en stor risk för både ambulanssjuksköterskor och patient. I denna 

studie har jag valt att undersöka ambulanssjuksköterskans behov av kollegialt stöd och 

kamratstödsamtal vid krisbearbetning. 

 

Syfte 

 

Syftet är att belysa ambulanssjuksköterskans behov av kollegialt stöd och kamratstödsamtal 

vid krisbearbetning. 

 

Förfrågan om deltagande 

 

Du tillfrågas som är yrkesverksam specialistutbildad ambulanssjuksköterska. Ditt namn har 

erhållits från er verksamhetschef. Du tillfrågas att delta i denna studie eftersom du uppfyller 

studiens urvalskriterier som är följande: specialistutbildad sjuksköterska inom 

ambulanssjukvård och som varit yrkesverksam i minst tre år, samt att du inte är yrkesverksam 

kamratstödjare inom ambulansorganisationen.  

 

Hur går studien till? 

 

Du kommer personligen att bli intervjuad vid ett tillfälle och den utsatta tiden för intervjun 

beräknas ta cirka 30-45 minuter. Tid och plats för intervjun bestäms tillsammans med 

författaren. Intervjun kommer med hjälp av bandspelare spelas in och skrivas ner från tal till 

skrift.   

 

Vilka är riskerna? 

 

Risker med intervjufrågorna kan vara att de väcker obehag och känslosamma minnen till liv. 

Om behov av vidare bearbetning uppstår kan du kontakta din verksamhetschef som erbjuder 

dig fortsatt stöd och hjälp för bearbetning.  

 

Finns det några fördelar? 

 

Fördelar med denna studie kan vara att med din hjälp öka kunskapen om och förbättra 

arbetsrutiner avseende kamratstödsamtal. På längre sikt kan det leda till utveckling av 

arbetsriktlinjer för kamratstödjare. 



 

 

 

Hantering av data och sekretess 

 

Dina svar kommer att hanteras på ett säkert sätt så att obehöriga inte kan ta del utav dem. 

Avidentifiering av dig som intervjuperson och till insamlad data kommer att genomföras i 

samband med intervjun genom att ett kodnummer kommer att ersätta ditt namn. Dina svar kan 

då inte härledas till dig som person eller till din arbetsplats vid databearbetning, utan endast 

till det erhållna kodnumret. Det sammanställda resultatet kommer att redovisas i form av ett 

självständigt arbete. Eftersom studien inte kommer att innehålla några personuppgifter, berörs 

den inte av personuppgiftslagen (1998:204). Det kommer inte att ske några vidare 

överlämningar av det insamlade materialet från intervjun. Författaren kommer att hantera allt 

insamlat material konfidentiellt och på ett säkert sätt förvara det inlåst, utomstående kommer 

inte att ha tillgång till denna information. Allt insamlat material kommer endast att användas 

för studiens ändamål och när det självständiga arbetet är färdigställt och godkänt förstörs allt 

datamaterial. 

 

Hur får jag information om studiens resultat? 

 

Om du har önskemål om att ta del av det godkända arbetet kommer ett exemplar att sändas till 

dig. Vid eventuella frågor och funderingar gällande studiens resultat är du välkommen att 

kontakta författaren. 

 

Försäkring och ersättning 

 

Det är inte tecknat någon försäkring med anledning av denna studie. Ersättning utgår inte för 

medverkan i den aktuella studien. 

 

Frivillighet 

 

Ditt deltagande i förevarande studie är frivillig och kan närhelst avbrytas av dig som 

informant, utan att ange skäl till detta. Vid eventuellt avbrytande av din medverkan i denna 

studie medför det inga påföljder för dig. 

 

Ansvariga 

 

Författaren läser en specialistutbildning vid Sophiahemmet högskola med inriktning mot 

ambulanssjukvård. För vidare information angående studien går det naturligtvis att kontakta 

författaren. 

 

Med vänliga hälsningar  

 

 

Författare: 

 

_____________________ 

 

Maria Eriksson 

070-760 05 07 

Student Sophiahemmet högskola 

E-post: mialotta@telia.com 
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Samtyckesformulär         Bilaga IV 

 

 

Undertecknad har tagit del utav ovannämnd forskningspersonsinformation i skriftligt format 

och till detta haft tillfälle att ställa frågor som sedan besvarats av författaren. 

 

 

Samtycke lämnas härmed till medverkan i studien ”Ambulanssjuksköterskans behov av 

kollegialt stöd och kamratstödsamtal vid krisbearbetning”. 

 

 

 

Datum:__________________________________ 

 

 

Underskrift:______________________________ 

 

 

Namnförtydligande:________________________ 

 

 

 

 

 

 

Härmed intygas att deltagaren delgetts både muntlig och skriftlig information om studien: 

 

 

 

Datum:__________________________________ 

 

 

 

Underskrift:______________________________ 

 

 

 

Namnförtydligande:________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Intervjuguide           Bilaga V 

 

Demografiska frågor: 

Kön? 

Ålder? 

Hur länge har du varit specialistutbildad sjuksköterska inom ambulanssjukvården? 

Hur länge har du varit yrkesverksam ambulanssjuksköterska inom ambulanssjukvården? 

Hur länge har du sammanlagt arbetat inom ambulanssjukvården? 

 

Fråga 1. Begreppet kollegialt stöd efter ett utfört ambulansuppdrag, vad innebär det för dig? 

 

Fråga 2. Kan du berätta om några situationer då du upplevt behov av kollegialt stöd? 

Följdfråga: Kan du utveckla ditt svar? 

 

Fråga 3. Hur kan det kollegiala stödet hjälpa dig i krisbearbetningen av en svår händelse?  

Följdfråga: Beskriv ett tillfälle och vilka behov du hade då? 

 

Fråga 4. Vilket behov upplever du att du har när det gäller kollegialt stöd?  

Följdfråga: Kan du beskriva ett sådant tillfälle? 

 

Fråga 5.  Har du upplevt att det kollegiala stödet uteblivit och att du inte fått möjlighet att 

bearbeta en händelse?  

Följdfråga: Beskriv ett tillfälle och vilka behov du hade då? 

 

Fråga 6. Om det kollegiala stödet inte räcker till, vilka resurser finns då? 

Följdfråga: Kan du beskriva ett tillfälle då du nyttjat någon av dessa funktioner? 

 

Fråga 7. Beskriv situationer då du upplevt behov av kamratstödsamtal? 

Följdfråga: Kan du utveckla ditt svar? 

 

Fråga 8. Hur kan ett kamratstödsamtal hjälpa dig i krisbearbetningen av en svår händelse?  

Följdfråga: Kan du utveckla ditt svar? 

 

Fråga 9. Vilket behov upplever du att du har när det gäller kamratstödsamtal?  

Följdfråga: Kan du utveckla ditt svar? 

 

Fråga 10. Har du upplevt att kamratstödsamtalet uteblivit och att du inte fått möjlighet att 

bearbeta en händelse? Beskriv ett tillfälle och vilka behov du hade då? 

 

Fråga 11. Kan du beskriva hur du vill bli bemött av kamratstödjaren? 

Följdfråga: Kan du berätta mer? 

 

Fråga 12. Hur kan organisationen gällande kamratstöd vidareutvecklas för att du ska få dina 

behov tillgodosedda? 

Följdfråga: Kan du vidareutveckla det? 

 

Fråga 13. Finns det något du vill berätta som vi inte berört under intervjun? 

 

 

 





 

 

 

Analysmatris                            Bilaga VI 

Meningsenhet Kondenserad mening Kod Underkategori Kategori 

Förtroende, tillit för 

varandra…ja alla de här 

mjuka orden om 

trygghet, förtroende att 

öppna sig och veta att det 

inte kommer längre. Att 

jag kan säga saker jag 

inte menar men att det 

stannar där, för ibland så 

säger man ju saker i 

stridens hetta och det blir 

lite otänksamt.  

Förtroende, tillit för 

varandra. Förtroende att 

öppna sig, att jag kan 

säga saker jag inte menar 

och att det stannar där. 

Förtroende och tillit 

mellan kollegor, att öppna 

sig inför varandra. 

Ett arbetssätt Förtroende för kollegan 

Jag var ganska ny här 

och jag var själv gravid, 

ingen visste ju om detta 

då och vi åkte ut på en 

plötslig spädbarnsdöd. 

Jag var ny och gravid, 

ingen visste om det och 

vi åkte på plötslig 

spädbarnsdöd. 

Nyanställd och gravid, 

händelse med plötslig 

spädbarnsdöd. 

Identifiera sig med 

patienten 

Uppmärksamma psykisk 

ohälsa 

Kan va så att behovet av 

stöd även finns vid stora, 

naturligtvis kaosartade 

upplevelser. Men att det 

kanske är ett litet 

kontinuerligt behov som 

också finns. Det är ju inte 

alla som har ett socialt 

nätverk som kan ta hand 

om en när man går hem. 

Behov av stöd vid 

kaosartade upplevelser 

och behov av 

kontinuerligt stöd. Finns 

de som saknar socialt 

nätverk. 

Behov av kontinuerliga 

stödåtgärder vid 

traumatiska händelser. 

Arbetsstruktur vid 

traumatisk händelse 

Främja bearbetning genom 

utarbetad handlingsplan 

Jag skulle nog kanske 

kunna tänka mig att alla 

Jag kan tänka mig att vi 

kollegor skulle få insikt i 

Få insikt i kollegialt stöd 

och erhålla nya 

Utbildning i krishantering Medvetandegöra 

utbildningens betydelse 



 

 

 

vi som är kollegor med 

varandra skulle få insikt 

om att vi utför ett 

kollegialt stöd till 

varandra utan att vi vet 

om det. Kanske att vi kan 

göra det på ett bättre sätt 

med utbildning och lite 

andra infallsvinklar. 

kollegialt stöd och kunna 

göra det på ett bättre sätt 

med utbildning och nya 

infallsvinklar.  

infallsvinklar genom 

utbildning. 

 

 

 

 
 

 


