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Sammanfattning    
 
Att jobba inom pre-hospital vård, gör att ambulanspersonalen ställs för åtskilliga 
påfrestningar och några av dessa är ogynnsamma arbetsställningar, tunga lyft och även 
bergig och kuperad terräng. Kroppen utsätts nästan vid varje arbetspass för fysiska 
påfrestningar, som ofta är under obekväma arbetsställningar men även under viss 
tidspress. Ambulans-personalen ådrar sig ofta förslitningsskador, till skillnad från andra. 
Sjuksköterskorna förväntas ha en god uthållighet samt styrka både fysiskt och mentalt, 
för att klara av påfrestningar som yrket innebär och kräver. Nyanställda ska klara 
fysiska tester, men därefter så finns ingen uppföljning av fysiska hälsan, trots fysiskt 
krävande yrke. Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av hur den 
egna fysiska hälsan påverkan på förmågan att vårda. En kvalitativ design användes med 
empiriska intervjufrågor och induktiv ansats. Nio sjuksköterskor intervjuades inom 
ambulansorganisationer runtom i Sverige, både män och kvinnor. Det framkom av 
deltagarna att sjuksköterskorna inom ambulanssjukvård, ska möjliggöra en trygg 
patientvård och det är av vikt att sjuksköterskorna är i fysisk god hälsa och psykisk 
balans. För kraven som ställs på sjuksköterskorna i pre-hospital sjukvård är ett fysiskt 
krävande yrke och det främsta redskapet sjuksköterskan har, är sin egen kropp. 
Sjuksköterskorna upplever att fysisk hälsa hjälper dem med stresshantering, att det är 
mer alerta och kan klara sitt jobb på ett bättre sätt, genom att bli mer strukturerade i sina 
handlingar och mer stresstålig. Genom att hinna träna så upprätthåller sjuksköterskan 
inom ambulanssjukvård sin styrka, vilket förebygger uppkomsten av skador och man får 
en stark kroppskapacitet som ger en bra förutsättning för yrket. 
 
 
Nyckelord: Ambulanssjukvård, Fysisk hälsa, förslitningsskador, hållbarhet, 
sjuksköterska, vårdförutsättningar 
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INLEDNING 
De finns anställningskrav på sjuksköterskorna som ska anställas inom 
ambulanssjukvård, att klara av en del fysiska tester, då yrket är fysiskt krävande. När 
sjuksköterskorna sedan fått en anställning så upphör kraven på den fysiska kompetensen 
att gälla. De finns ingen uppföljning på den fysiska hälsan och de finns heller ingen 
avsatt tid för träning på arbetstid, trots yrkets krävande miljö och utsatthet.  
 
Enligt 12§ i Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2009:10) för ambulanssjukvård så 
ansvarar vårdgivaren för att varje ambulans är utrustad med den utrustning som krävs 
för att utföra prehospital akutsjukvård såväl i ambulans som utanför ambulansen. Med 
hjälp av nödvändig utrustning ska sjuksköterskorna kunna skapa och upprätthålla fria 
luftvägar, assistera andning, administrera läkemedel, övervaka vitala parametrar, 
stabilisera och immobilisera frakturer. De ska kunna utföra avancerad hjärt & 
lungräddning, stoppa yttre blödningar samt förflytta patienter på ett säkert sätt oavsett 
omgivning eller terräng. Sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården förväntas utföra 
god vård och behandling för patienter som är behov av hjälp. Hälso- och sjukvårdslagen 
(SOSFS 2017:30) ställer krav på vårdpersonal att tillgodose patientens behov av 
trygghet och kontinuitet inom ramen för vård och behandling. Att arbeta som 
sjuksköterska inom den pre-hospitala vården gör att du använder din kropp som 
arbetsverktyg och kroppen ska klara av de kroppsliga krav som ställs inför varje 
vårdsituation. 
 
Sterud, Ekeberg och Hem (2006) redovisar i en litteratursammanställning gällande 
hälsostatus inom ambulansyrket att ambulanspersonal har en högre dödlighet, högre risk 
för allvarliga olyckstillbud, större skaderisk och tidigare pensionsålder än övriga 
arbetsgrupper. De redovisar även att ambulanspersonal i större utsträckning lider av 
muskelsmärta, post-traumatisk stress samt ångest än andra arbetsgrupper. Fysisk träning 
kan i vissa fall göras under arbetstid, men är många gånger svårt då den avbryts av 
ambulansuppdrag. Detta kan relateras till artikeln av Aasa, Barnekow-Bergkvist & 
Ängquist (2008) där författarna förklarar att svårigheten inte ligger i att motivera 
personalen till extra träning under arbetstid, utan svårigheten är att träna under arbetstid 
är att personalen inte vet om de hinner träna, beroende på antal körningar och uppdrag. 
Statistik från Prehospitalt & katastrofmedicinskt centrum årsrapport 2015 visar att antal 
ambulansuppdrag ökar stadigt (PKMC, 2016). Arbetsbelastningen på sjuksköterskorna 
inom ambulansverksamheten ökar i samma takt som tiden och möjligheten för fysisk 
träning under arbetstid minskar. Hot och våldssituationer blir allt vanligare inslag i 
verksamheten. Fler och fler faktorer stärker uppfattningen om att sjuksköterskans egna 
fysiska hälsa blir än viktigare för att hon ska hålla i längden och för att kunna utföra en 
god vård. De flesta studierna inom området fokuserar på fysisk hälsa i relation till 
arbetsmiljö, men de finns inte mycket forskning på hur sjuksköterskans egna fysisk 
hälsa påverkar förmågan att vårda. 
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BAKGRUND 

Historik 
Ambulanssjukvården har genomgått stora förändringar under åren. Under längre tid var 
ambulansen en ren transportresurs och det skulle dröja innan vård inkluderades inom 
verksamheten. Mitten på 1980 talets påbörjades en snabbare utveckling, innan dess 
växel tjänstgjorde brandmännen och då vanligast i storstäderna. På landsbygden utförde 
taxichaufförer ambulansuppdragen. Först under senare tid började landstingen driva 
verksamheten och då med mål om att bemanna fordon med undersköterskeutbildad 
personal. 
 
Brandcheferna tvingades vid denna tid dela upp sin personal i ”röd” (brand) och ”vit” 
(ambulans) sida. Samtidigt skedde en snabb kompetens och materielutveckling inom 
ambulansområdet. Under 1980-talet infördes särskilda ambulanser med läkare och 
anestesiutbildade sjuksköterskor. 1995 ställde socialstyrelsen krav på att alla 
ambulanser skulle bemannas med minst en sjuksköterska (Gårdelöv 2016, ss.42–47). 
I samma takt som ambulanssjukvården utvecklades ställdes högre krav på kompetens, 
kvalitet och utvecklingsarbete inom ambulansverksamheten. Detta för att möta 
patienternas medicinska och omvårdnadsmässiga behov samt för att motsvara 
samhällets förväntningar och krav på verksamheten. Ökande vårdbehov, en åldrande 
befolkning tillsammans med en stigande uppdragsfrekvens ökar belastningen och 
trycket på ambulanssjukvården idag (Bremer 2016, ss 48–64). Enligt Prehospitalt och 
katastrofmedicinskt centrum (PKMC) årsrapport 2015 så har ambulansuppdragen inom 
Västra Götalandsregionen ökat från 165 000 uppdrag 2009 till 220 000 uppdrag 2015. 
Detta är en 33 % procentig ökning på sex år (PKMC 2016). 
 

Arbetsmiljön inom ambulanssjukvård 
Många likheter finns mellan arbetet inom ambulans och arbetet inom räddningstjänsten, 
när det kommer till de fysiska krav som arbetet kräver.  Forskning utförd av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inom ämnet: ”Brandmannens 
fysiska förmåga” visar att det finns en rad olika tester som motsvarar det krav som 
brandmännen utsätts för i ett skarpt läge men som även kan jämföras med de moment 
ambulanspersonalen ska kunna utföra. Exempelvis bårbärning i terräng samt bära 
utrustning i terräng. I en rapport från MSB står det att läsa att tester i såväl handstyrka, 
armstyrka samt benstyrka var det brandmännen uppgav vara det mest krävande, då 
momentet var: Bårbärning i terräng och förflyttning av nödställda ur farligt läge.  
MSB (2011) skriver i rapporten angående ”brandmannens fysiska förmåga” att en av 
flera viktiga faktorer för den operativa brandmannens yrkesutövning är den fysiska 
arbetskapaciteten. 
 
Enligt Bremer (2012, ss 29–49) utförs största delen den pre-hospitala vården av 
ambulanssjukvården, vilket är den vårdform som patienten möter först i sin akuta 
sjukdom eller skada. Att jobba inom pre-hospital vård gör att ambulanspersonalen ställs 
inför åtskilliga påfrestningar. Några av dessa är ogynnsamma arbetsställningar, tunga 
lyft, bergig och kuperad terräng. Kroppen utsätts varje arbetspass för fysisk 
ansträngning, obekväma arbetsställningar även arbete under viss tidspress. Tung 
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utrustning ska tas med till patienterna, avsedd för att kunna utföra kontroller och 
behandlingar. Ambulansens vårdutrymme är inte alltid ergonomiskt planerad vilket gör 
att sjuksköterskorna vårdar i fel arbetsställning under längre tid, som i längden påverkar 
kroppen negativt. Utöver att ambulanspersonalen ska vara stark, flexibel och kreativ ska 
de även enligt Bremer (2016, ss.38–64) främja välbefinnande, vara stödjande och ha ett 
reflekterande omhändertagande och kunna vårda i högt tempo. 
 
 

Den egna fysiska hälsans betydelse i vårdandet 
Glide, Jonisdottir & Lindegård-Andersson (2011), uppger att fysisk aktivitet är viktigt 
för att förhindra och förebygga utvecklingen av allvarligare somatisk ohälsa, såsom 
hjärtsjukdom och diabetes. Det beskrivs hur kroppen vid stress utsöndrar stresshormon 
för att mobilisera energi för att klara av att möta påfrestningar och aktivera system som 
återställer balansen när faran är över. Även hur fysisk aktivitet sätter fart på hjärnans 
kognitiva förmåga. Enligt Arbetsmiljöverket så genererar besvär med ländrygg, nacke 
och armar höga sjukskrivningskostnader, produktionsbortfall och uppkommen smärta 
för individen. Sjukdomar och besvär i leder och muskler utgör även grund för en stor 
andel långtidssjukskrivningar som varar månader eller längre. 
 
Vidare så redovisar Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning 2015:11 från 2015 att 
inom kategori arbetsrelaterade belastningsbesvär, är ryggproblem den diagnosgrupp 
som står för högst andel av sjukpenningkostnaden. Även sjukdomstillstånd i 
mjukvävnader och skuldror är två stora diagnosgrupper inom detta område. 
 
Folkhälsomyndigheten presenterar i sin rapport ”Folkhälsan i Sverige 2016” att 
arbetssjukdomar ökar med stigande åldrar. Psykosociala besvär är den vanligaste 
orsaken hos kvinnor medan muskel och ledbesvär är vanligast bland männen. Mest 
dominerande orsakerna bakom arbetssjukdomar är belastningsfaktorer (40 %) och 
sociala eller organisatoriska faktorer i 31 % av fallen. Belastningsfaktorerna är oftast 
orsakade av tunga lyft och olämpliga arbetsställningar, vilket påverkar hälsa negativt.   
Aasa och Wiitavaara (2016, ss 72–79) tar upp att hälsa påverkas av arbetsmiljön samt 
fysiska och psykiska faktorerna. I detta inkluderas arbetsbelastning, rörelser, kroppslig 
belastning och samspelet mellan miljön och individen. Hög belastning under upprepade 
tillfällen är ohälsosamt för kroppen, oavsett vilka individuella förutsättning 
sjuksköterskorna har sedan tidigare. Om inte yrket känns tryggt så leder detta enligt 
Aasa och Wiitavaara, till mental belastning, vilket i sin tur kan leda till 
muskelspänningar och därmed förstärka effekterna av fysisk belastning.  
 
Artikeln Thornton (2014) påvisar relativt hög nivå av förslitningsskador och sjukdom 
som associerats till ambulanssjukvårdspersonalens arbete. Vidare att träning behövs för 
att förebygga hälsan hos ambulanssjukvårdspersonalen. Risken för skador är 
individuellt då skadorna beror på individuell fysisk kapacitet som till exempel ålder, 
vikt, längd och hur fysiskt aktiva de är sedan tidigare. Enligt Brorsson, Lundgren och 
Olsson (2010, ss 87 – 112) ådrar sig ofta fysiskt krävande yrkesverksamma personerna 
förslitningsskador, till skillnad från andra. Orsaken är oftast yrkets lågintensivt, 
högrepetitiva arbete som utsätter samma muskelgrupp under längre tid. Detta resulterar i 
att musklerna blir uttröttade och besvär uppstår med tiden. Besvären skulle även kunna 
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ske vid hög arbetsbelastning under snabba akuta tidsperioder. Berggren och Josefsson 
(2010, ss 261–274) tar upp arbetets fysiska påfrestningar, arbetsställning, tunga lyft och 
klimat som påverkar kroppen. Genom att hitta en balans i tillvaron, kan 
arbetssituationen hanteras bättre. Många vet att det finns ett samband mellan positiv 
relation och fysisk aktivitet och hälsa. Johnsson & Lindwall (2010, ss 173–189) tar upp 
att det finns bevis på att fysisk aktivitet lindrar effekten på stress, kortsiktigt samt ett 
positivare humör. Även Lindwall (2012, ss 129–140) belyser vikten ur ett 
vårdvetenskapligt perspektiv. Genom att känna till kroppens anatomi och fysiologi som 
bidrar till att sjuksköterskorna kan planera och utföra det kliniska vårdarbetet på ett 
bättre sätt. Människan består inte bara av en del, utan kropp, själ och ande går hand i 
hand.  Kroppen i sig är ett hölje som gestaltar personlighet och den yttre figuren, men 
ska ses i sitt sammanhang tillsammans med själ och ande. Vidare skrivs att kroppen inte 
är något vi ”har”, utan det är något vi ”är”. Kroppen förmedlar vår identitet till 
omvärlden och genom att bevara styrkan och funktionen och lägger grunden för hälsa. 
 
Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte 
endast frånvaro av sjukdom (WHO 1948) och bör vara en rättighet för alla människor. 
God hälsa är enligt Hallberg (2010, ss 13–34) något som människor bör eftersträva., de 
vill säga främja hälsa och förebygga ohälsa. För att förebygga ohälsa så ligger vikten 
inom arbetslivet att ha ett hälsofrämjande tänkande, inte bara på individnivå utan även i 
grupp samt på organisationsnivå. 
 
Wärnå-Furu (2012, s 202) beskriver hur hälsa relateras till livskvalité, med subjektivt 
som välbefinnande. Att ” realisera dessa värden i vardagslivet utgör förutsättningen för 
människans hälsa och välbefinnande, hennes upplevelser av lycka och tillfredsställelse 
samt grunden för att eftersträva dessa”. 
 
 

Hållbar utveckling 
Västra Götalandsregionen skriver i sin ”Hälsorapport” att nedsatt rörelseförmåga och 
långvarig värk/smärta ger betydande hälsoproblem som sänker livskvalitén hos 
individen. Detta är också en vanlig orsak till sjukvårdskontakt med långvariga 
sjukskrivningar och med sjuk/aktivitetsersättning till följd. Ekonomisk aspekt av hållbar 
utveckling visar att utöver de stora kostnader som sjukskrivningar och sjukfrånvaro 
genererar så leder det även till stora konsekvenser för varje enskild individ som drabbas 
i form av utebliven inkomst och ansträngd privatekonomi. I slutändan leder fysisk och 
psykisk ohälsa till sjukdom vilket kräver vård som även den i sin tur gör att samhällets 
sjukvårdsresurser tas i anspråk och därmed också en ytterligare ökning av 
samhällskostnader (Pellmer, Wramner & Wramner 2012, ss.179–180, 225). 
 
Ett centralt mål för hållbar utveckling är enligt Kjellström, Håkansta och Hogstedt 
(2005, ss. 21–25) en god folkhälsa. Hållbar utveckling baserad på tre grundpelare: Miljö 
– Ekonomi – Socialt ansvar där hållbar beskriver hur hälsa, fysik och socialmiljö ska 
kunna vara hållbara idag men även i generationer framöver. Köhler (2010, ss 9–11) 
skriver att hälsa är något som är intressant för dagens människor och då inte bara egen 
hälsa utan även engagemanget för andras hälsa. Sin egen hälsa borde vara angeläget för 
alla att ta hand och då med hälsofrämjande insatser utifrån individens egna resurser 
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samt förutsättningar. Inom samhället ansvarar politikerna samt hälso- och sjukvården 
för såväl patienternas som befolkningens hälsa, vilket ses som ett viktigt uppdrag. 
 
 

Kroppen som vårdverktyg 
Sjuksköterskans kropp blir ett verktyg som hon ska använda sig av i en vårdsituation. 
Den egna kroppen kan påverka förhållningssättet till hur vården utförs. Alla är olika och 
varje människa är unik och ska värnas med respekt. Hänsyn ska tas till hela människan i 
samband med en vårdrelation. Enligt Malm (2012, ss 143–154) är själen den som 
återspeglar tankar och känslor och gör sig till känna när människan drabbas av ohälsa. 
Detta kan medföra svårigheter för sjuksköterskan. Hon måste få en djupare förståelse av 
patienten, då skadan inte alltid sitter synligt på kroppen. ”Att vårda innebär att ha en 
beredskap att också uppmärksamma och möta tecken på själsligt lidande och ohälsa 
hos patienten” (Malm 2012, s 152). Vilket kräver tålamod hos sjuksköterskan, men 
även förutsätter att sjuksköterskorna har egna källor till att skapa god hälsa. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 
Att arbeta som sjuksköterska inom ambulans medför daglig fysisk påfrestning. 
Vårdmiljön är oförutsägbar och varierar betydligt, vilket innebär icke-ergonomiska 
rörelser, ogynnsam terräng, varierande underlag, små och trånga utrymme, tunga och 
många gånger felaktiga lyft samt hot och våld situationer, allt som ofta under tidspress.  
För en anställning inom ambulanssjukvården krävs godkänt fysiskt test vilket inkluderar 
styrka/bårbärning, kondition samt sim- och livräddning test. Efter avklarat fysisk test 
och efter att anställning påbörjats, tenderar dock fysiska krav att prioriteras bort helt på 
ambulanspersonalen. Fysiska arbetsmiljön är ju fortfarande något vi dagligen stöter på 
och vikten av att upprätthålla en god fysisk och stark kropp kvarstår dock. 
 
 Arbetsredskap såsom arbetskläder, skyddsskor, hjärt-och lungräddningsutbildningar, 
larmutbildning, kunskapstest för att säkerställa medicinisk och teknisk kompetens är 
självklara beståndsdelar inom ambulanssjukvården. Dock tycks inte fysisk träning och 
friskvård vara lika självklara, trots att det är viktiga faktorer för förmågan att vårda. 
Kroppen är ett av ambulanssjuksköterskornas viktigaste och yttersta redskap och 
strävan borde vara att reducera skillnaden mellan arbetets belastning och kroppens 
fysiska kapacitet. Detta för att skapa en hållbar utveckling och förebygga 
belastningsskador. 
 
Sjuksköterskorna inom ambulansverksamheten har krav på sig både som anställd och 
från omgivningen. De förväntas ha en god uthållighet samt styrka både fysiskt och 
mentalt, för att klara av påfrestningar som yrket innebär och kräver. Dock finns det inte 
mycket studier inom området som stärker detta. Inte heller någon avsatt tid för att 
upprätthålla fysisk aktivitet under arbetstid, trots att detta är en förutsättning för att 
kunna utföra god vård.  
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SYFTE 
Syftet var att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelse av hur den egna fysiska 
hälsan påverkan förmågan att vårda. 
 
 

 
METOD 

Ansats 
Valet av metod beror på vad syftet med studien är och för att komma åt 
sjuksköterskornas egna upplevelser som i denna studie, valdes kvalitativ design med 
empiriska intervjufrågor och induktiv ansats. Enligt Kjellström (2012, ss 68–93) 
används ofta kvalitativa metoder för att komma nära individen och fördelen med 
använda sig av intervjuer istället för enkäter, är att man kommer individen närmare. 
Nackdel med intervjuer kan vara att närheten skapar risker då intervjuaren kan påverka 
sjuksköterskorna med sitt kroppsspråk samt sätt att ställa frågorna på. Frågorna som 
användes under intervjun var semistrukturerade, som därefter följdes upp med 
kompletterande frågor, beroende på vilka svar vi fick av sjuksköterskorna. Enligt Polit 
& Beck (2016, ss., 532–555) är det lämpligt att använda sig av semistrukturerade frågor, 
för då vet intervjuaren vilka frågor som ska ställas, men författarna vet inte vilka svaren 
kommer att bli. Vidare står att intervjustudier är vanligare när författarna vill undersöka 
något som har med hälsan att göra.  
 

 

Deltagare 
Urvalet av grupp som valts var sjuksköterskor inom ambulansverksamheten och söktes 
genom sluten grupp på internet. Detta efter att ingen sjuksköterska visat sitt intresse, 
efter att verksamhetschefen mailat ut frågan angående studien. Nio sjuksköterskor från 
norr till söder i Sverige, ingick i studien och inklusionskriterierna var att ha arbetat inom 
ambulansen minst två år och ha olika lång yrkeserfarenhet, bakgrund, ålder och kön. 
Även olika ambulansorganisationer var önskvärt för att utifrån detta och i kombination 
med ställda frågor resultera i ett innehållsrikt och varierat material.  
 
 

Datainsamling 
Tio frågor ställdes till sjuksköterskorna i första skedet. Frågorna gällde inom vilken 
organisation de arbetade, hur länge de arbetat, ålder, kön, hur många gånger per vecka 
de utförde fysisk träning, om deras verksamhet hade anställningstester samt om de har 
möjlighet att träna under arbetstid. Därefter ställdes ytterligare tre bredare frågor med 
olika följdfrågor, beroende på vilka svar som framkom. Studiens syfte bröts isär till 
mindre frågor, för att få sjuksköterskornas innebörd av begreppen ”vårda” samt ”fysisk 
hälsa”. Detta för att sjuksköterskorna skulle fundera lite extra på de begrepp som 
karaktäriserar studien. 
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1.Kan du beskriva vad de innebär att vårda? 
2.Vad är fysisk hälsa för dig? 
3.Hur upplever du att din fysiska hälsa påverkar vårdarbetet och förmågan att vårda? 
 
Intervjuerna spelades in och enligt Polit & Beck (2016, ss., 532–555) ska valet av 
utrustning, som används, planeras i god tid, för att på bästa sätt veta att den fungerar 
under inspelningen. Aktuella intervjuer spelades in på två olika telefoner. Telefonerna 
var inte i bruk i vanliga fall, utan användes endast vid det inspelande tillfället. 
Sjuksköterskorna var från olika ambulansorganisationer i Sverige, så personliga möten 
var svåra att boka, istället skedde intervjuerna via Face-time, som är ett videosamtal. 
Enligt Ali & Skärsäter (2012, ss 250–267) så finns flera fördelar med att använda 
internet som intervjuverktyg. Det spar tid, fler deltagare nås genom några knapptryck 
och deltagare över ett stort geografiskt område kan på enkelt sätt nås. I första skedet 
skickades ett brev ut till respektive verksamhetschef för områdena, för att få ett 
godkännande om att utföra intervjuerna på de anställda. Verksamhetschefen i sin tur 
mailade till respektive sjuksköterskor med en deltagarförfrågan. Sjuksköterskorna som 
visade intresse, fick både skriftlig och muntlig information angående studien. 
Information om vilken typ av studie det handlade om, vilket syfte studien hade, att 
sjuksköterskorna blir avidentifierade och att materialet under tiden är inlåst och 
makuleras när studien är klar. Sjuksköterskorna kommer också få ta del av materialet 
när studien är klar och får när som helst under studiens gång dra sig ur deltagandet, utan 
att ge någon förklaring 
 
 

Dataanalys 
Vartefter intervjuerna gjordes transkriberades dem och därefter granskades enligt 
kvalitativ innehållsanalys och avidentifierades. Enligt Granheim & Lundman (2008, ss 
159–171) används kvalitativ innehållsanalys för tolkning av texter, såsom bandade 
intervjuer, vilket var fallet i denna aktuella studie. Kvalitativ innehållsanalys är vanligt 
förekommande inom vårdvetenskap. Enligt Danielson (2012, ss 162–175) påbörjar 
författarna redan sin analys under transkriberingen, då författarna får en upprepning av 
intervjun, samtidigt som materialet avlyssnas och skrivs ned. Intervjuerna avlyssnades 
med lyhördhet av båda författarna. 
 
Granskär & Höglund Nielsen (2012, ss187-200) beskriver vikten av författarnas 
lyhördhet när materialet avlyssnas. Detta för att kunna få fram det latenta innehållet, till 
skillnad från det manifesta innehållet, där innehållet är nedskrivet i ord och som i regel 
används mest i kvalitativ metod. I Granheim & Lundman (2008, ss., 159–171) beskrivs 
analysprocessen och där ingår kodning, kategorisering och indelning av materialet i 
teman. Koderna beskriver kortfattat innehållet som sedan kategoriseras. Kategorierna 
utgör flera koder som har liknande innehålla och kan svara på frågan ”vad?”. Därefter 
växte tema fram av materialet och enligt Polit & Beck (2016, ss 532–555) utvecklas 
teman av kategorierna och svarar på frågan ”hur?”. Vidare skrivs att författaren bör vara 
uppmärksam på att inte bara se vilka teman som uppstår, utan också sätta innehållet i 
sitt sammanhang. 
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Meningsbärande delar framkom av texternas transkribering och meningsenheter 
plockades ut. Meningsenheterna utgjorde grunden för analysen och kunde vara ord, 
meningar eller textstycken, men hade författarna var noga med att innehållet var 
gemensamt. Därefter följdes kondensering, vilket betyder att meningsenheterna 
reducerades, men det centrala innehållet finns fortfarande kvar. Kodning, subkategorier 
och kategorisering framställdes med hjälp av färgpennor på white board tavla. Nedan 
följer en tabell som ger en överblick över analysprocessen: 
 
Figur 1: Exempel på analysarbete 
 
Meningsbyggande 
enhet: 

Kondenserad 
enhet: 

Kod: Subkategori: Kategori: 

Sen finns det ju dom 
andra hårda stenarna 
som är att du ska 
förflytta människan 
från A till B, du ska ge 
vård enligt riktlinjerna 
och allt sånt där..  

Förflytta pat. 
Från A till B 
och ge vård 
enligt riktlinjer 

De fysiska krav 
som ställs i vår 
yrkesroll 

Att yrket är 
fysiskt krävande 

Kroppen som 
arbetsredskap. 

     Jätteviktigt att man har 
bra bål och 
ryggstabilitet för att 
minimera 
förslitningsskadorna 

Viktigt med bål 
och 
ryggstabilitet 

Egen fysisk styrka Att förebygga 
förslitningsskador 

Ergonomi 

 
 

Etiska övervägande 
Viktig aspekt som fanns när studien skulle påbörjas var ansökning om etiskt tillstånd 
hos etiska nämnden, då studien ska utföras på människor. Viktigt var att tänka på att 
studien som ska undersökas ska göra mer nytta än skada. Polit & Beck (2016, ss.150–
173) belyser att när studier ska utföras på människor ska de visas stor respekt. Aktuell 
studie verkar under lagen SFS 2003:460 vilket innebär att studien inte kräver etisk 
prövning för forskning som utförs inom högskoleutbildning på grundnivå eller 
avancerad nivå.  
 
Bloomer, Cross, Endacott, O´Connor och Moss (2012, ss.25–31) uppger att författare 
möts av en rad utmaningar av vilka många handlar om att upprätta säkerhet och 
rättigheter för individer som deltar. Författaren är ansvarig för att utforma designen av 
forskningen enligt etisk försiktighet, speciellt om utsatta grupper som ska studeras och 
viktigt att deltagarna känner att deras medverkan bidrar till något utvecklande.  
 
Sjuksköterskorna som deltar i forskning ska enligt Codex (2016) i god tid få 
information angående studien och dess syfte. Detta beaktades då informationsbrev 
mailades till sjuksköterskorna i god tid. Enligt Kjellström (2012, ss 68–93) bra om 
informationen är både muntlig och skriftlig för informationen som sägs är lätt att 
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glömma. Även viktigt att lämna en viss tid för fundering om delaktighet av studien, för 
att underlätta deltagarnas självbestämmande. Informationskrav är enligt 
(vetenskapsrådet) viktigt för att upplysa sjuksköterskorna om syftet med studien, deras 
frivillighet om att både delta och att avbryta deltagandet. Men där ska också informeras 
om eventuella risker med studien eller obehag, vilket kan uppstå under gång trots 
författarnas försiktighet.  Materialet skulle kunna komma på villovägar under studiens 
gång, trots att materialet ska vara inlåst tills studien är klar. Författare strävade efter att 
ha en neutral position, så inte sjuksköterskorna skulle känna sig i underläge, men också 
att inte lägga sitt eget tyckande i frågorna som ställdes, vilket kunde tolkas individuellt 
av sjuksköterskorna. Under studiens gång påmindes sjuksköterskorna om frivilligheten 
och att när som helst kunde dra sig ur, vilket kanske underlättade för dem. 
 
Samtyckeskravet innebär att ge samtycke om att medverka och under vilka villkor. 
Detta beaktades då informationen gavs både muntligt och skriftligt. Sedan finns även 
konfidentialitetskravet, där personuppgifter avidentifierades, för att inte utomstående 
ska kunna identifiera sjuksköterskorna och det sågs till att inte utomstående kom åt 
uppgifterna, utan att dessa hanterades på ett säkert sätt. Enligt Kjellström (2012, ss 68–
93) kan man säga att konfidentialiteten består av två delar, där första delen handlar om 
att materialet förvaras säkert och där andra delen handlar om att materialet inte 
redovisas på ett sådant sätt som kan härledas till den enskilda deltagaren. Information 
om samtycke kan läsas i 1 kap. 1§ av lagen om etikprövning av forskning som avser 
människor (SFS 2003:460). Syftet är även att skydda enskild individ och visa denne 
respekt. Materialet hölls inlåst under studiens gång. Därefter makulerades materialet 
tillsammans med de bandade intervjuerna. Om intresse finns får sjuksköterskorna ta del 
av studien när den är klar. 
 
RESULTAT 
Resultatet beskriver hur sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården upplever 
patientvård de utför samt hur deras egna fysiska hälsa och omkringliggande faktorer 
påverkar och spelar in i den utförda vården. Resultatet presenteras i form av tre 
kategorier: Innebörd av vården, Vårdandet samt Vårdförutsättningar. Varje kategori 
består i sin tur av subkategorier.  
 
Figur 2: Kategorier och subkategorier 
 

Kategorier: Subkategorier 
Innebörd av vården Patientvård 

Inge förtroende 
Vårdandet Fysisk och psykisk balans 

Självkännedom 
Vårdförutsättningar Kroppen som arbetsredskap 

Yrket är fysiskt krävande 
Hot och våldssituationer 
Krav från organisation och 
arbetsgivare 
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Vårdandet 

Vård 
förutsättningar 

Innebörd av 
vården 

 
 
För att få svar på syftet: ”Sjuksköterskors upplevelse av hur den egna fysiska hälsan 
påverkar förmågan att vårda” ställdes frågor kring begreppen ”vårda” och ”egen fysisk 
hälsa”. Figuren nedan ger en förståelse hur kategorierna går in i varandra utifrån vad 
sjuksköterskorna lägger i begreppen ”vårda” och ”egen fysisk hälsa” samt vad som 
framkommit ur analysprocessen vilket presenteras i tre kategorier. 
 
 
 
Figur 3: Resultat huvudkategorier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Innebörd av vården 
Sjuksköterskor inom ambulanssjukvård bör ge ett gott första intryck; vara goda 
föredömen och kompetenta i omhändertagandet. Patienten är central för 
sjuksköterskorna vilket inkluderar hänsyn till anhöriga som inkluderas i vårdandet.  
 
Viktigt att läsa av patientens integritetsgränser och upprätthålla patientens integritet. 
Många gånger måste frågor av olika karaktär ställas, fysisk undersökning kan behövas 
och då utföras av för patienten främmande ambulanspersonal. Detta kan ske inför 
anhöriga eller annan personal som patienten kanske inte valt själv. Patienten har inte 
heller kunnat välja den ambulanspersonal som anlänt. Kraven på sjuksköterskans 
lyhördhet och balansgång är stora för att kunna skydda patientens integritet och 
förhindra vårdlidande, samtidigt med en förmåga att kunna agera snabbt och flexibelt. 
 
 
Patientvård 
Första kontakten med patienten är viktig och kanske viktigaste aspekten i en 
vårdrelation, då patienten är i en utsatt situation. Där försöker sjuksköterskan bygga upp 
en trygghet till patienten och dess anhöriga. Enligt sjuksköterskorna så innebär ordet 
vårda att helheten ska beaktas, som att lyssna, vara lyhörd och se varje individs behov. 
”Vårda tycker jag också är en grej.. att man i vårdandet lyssnar.. att vara lyhörd och 
ödmjuk för vad patienten säger..”.   
 
Sjuksköterskorna berättar vikten av att ha fysiska hälsa, då de ska ta hand om patienter 
som befinner sig i en rad olika situationer och för att kunna utföra en god vård. ”Det är 
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viktigt att bevara den fysiska hälsan. Det är en jättestor del att man är fysiskt vältränad 
efter förutsättningar att man tar hand om andra som mår psykiskt och fysiskt dåligt och 
som har hamnat i krissituationer”.) 
 
Sjuksköterskorna anser sig kunna utföra ett bättre vårdarbete om deras fysiska hälsa är 
bra. Ambulanssjukvården behöver ofta utföras på platser som är långt ifrån lugna, ljusa 
behandlingsrum och vården måste stundtals utföras under tiden som exempelvis 
förflyttning sker. ”Om man är fysiskt välmående så orkar man ju mer fysiskt krävande 
situationer och du liksom kanske behöver bära eller gå en bra bit för att nå fram till 
patienten, och även kunna utföra vård när det är stressigt och kanske samtidigt som du 
måste bära eller gå”.  
 
Sjuksköterskorna bör visa respekt till patienten, speciellt när vården ofta sker i 
patientens hem. Patienten befinner sig i en situation där behoven inte längre kan styras 
själv, vilket gör att patienterna blir utlämnade och sårbara. Patienten förväntar sig att 
sjuksköterskan som kommer, kan sitt jobb och vet hur de ska agera. Det ligger i 
sjuksköterskans händer att tillgodose patientens behov genom att inge trygghet och på 
bästa sätt ta hand om patienten, så att hen mår bra och känner sig trygg. Behoven kan 
variera och kan även handla om att vägleda patienten genom råd.   
 
”Men vårda är för mig ett ganska vitt begrepp och det är väldigt mycket som ingår.. 
man ska kunna se och man ska kunna höra och man ska kunna prata och föreslå.” 
Trygghet, är en viktig aspekt i mötet med patienten, men även att patienten ska känna 
sig delaktiga i sin egen vård och behandling. Att på ett tydligt och enkelt sätt förklara 
för patienten och dess anhöriga vad som ska ske, vilka kontroller som ska tas och 
varför, för att sedan ge förslag på behandling i det akuta skedet, främjar en trygg 
vårdrelation. Sjuksköterskorna uppger sig bättre rustade inför vårdsituationen och att 
eventuella konflikter med patienter kan minimeras och att bättre vård kan ges, då de 
själva upplever god hälsa och känner sig fysiskt stabila. ” Sen så finns det ju möjlighet 
att vi hamnar i schismer på grund av att man är i dålig fysisk form. Man är otränad, 
man har ätit dåligt ..alla dom här små pusselbitarna faller ju samman i en personlighet. 
Personligheten yttrar ju sig i en vårdrelation med en sökande och där kan det ju bli 
kollision och då känner ju patienten också av det såklart”.  
 
 
Inge förtroende 
Sjuksköterskorna ska inge förtroende hos patienten och dess anhöriga, för 
sjuksköterskorna företräder professionen och kunskapen. Patienten saknar många 
gånger djupare kunskap inom området och är beroende av sjuksköterskans kompetens. 
Även förhindra vårdlidande och motverka otrygghet som kan uppstå då patienten är 
utsatta och befinner sig i underläge. 
 
Om sjuksköterskorna inom ambulanssjukvård behöver hämta andan efter att ha gått 
några trappor upp till patienten, med utrustning och väskor som krävs eller att 
sjuksköterskan tvingas stå och flåsa under tiden patienten eller anhörig berättar vad som 
hänt, inger inget stabilt och tillitsfullt intryck. God fysisk hälsa möjliggör bättre 
förutsättningar för sjuksköterskorna att kunna ta sig fram till patienten på ett bra sätt och 
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därefter kunna förmedla ett förtroendegivande första intryck och därefter utföra en god 
vård. 
 
” I vårda ligger flera aspekter tror jag…det här med tilltron eller de här med tilliten 
och relationen mellan patient och vårdare…. att om man har en som inte ens kan andas 
nästan när dom kommer upp för trappan och ska börja intervjua .. då skulle jag som 
patient känna mig jätteosäker… - ska den här människan ta hand om mig? Jag är sjuk 
och han ser ut som att han ska falla ihop.. ungefär.. exempelvis..  Absolut att patienten 
undrar och blir otrygg om vi själva uppvisar dålig fysisk hälsa.”  
 
Sjuksköterskorna ska kunna förflytta patienten på ett säkert sätt, trots tidskritiska och 
stressiga förhållande. Situationer och förutsättningarna inom ambulanssjukvården kan 
snabbt förändras och går inte alltid att förutsäga eller planera för. Sjuksköterskorna kan 
snabbt behöva växla mellan att ena stunden sitta och hålla patienten i handen till att i 
nästa sekund behöva ta snabba beslut under press. För att förhindra att patienten blir 
lidande är det viktigt att sjuksköterskan kan möta patientens behov i alla olika 
situationer. Om sjuksköterskan själv innehar fysisk hälsa skapas bättre förutsättningar 
för omhändertagandet och fokus kan läggas på patienten istället för på det egna 
arbetsutförandet. 
 
”Sen är det ju såklart att orkar man inte göra rätt saker så blir det, kan bli ett lidande 
för patienten i alla fall. ” 
 
 

Vårdandet 
Yrket som sjuksköterska inom ambulanssjukvård innebär fysiska påfrestningar, vilket 
kräver beredskap både fysiskt och kunskapsmässigt. Kraven som ställs på 
sjuksköterskorna såväl från samhället som från organisationen, gör att en god 
medvetenhet och kroppskännedom behövs, för vad deras kropp klarar av. Att känna sin 
kropp, sina begränsningar och kunna veta att den egna kroppen fungerar och gör som 
sjuksköterskorna vill och när det krävs, skapar en trygghet och bidrar till att de kan 
utföra en bättre vård. 
 
 
Fysisk och psykisk balans 
Sjuksköterskornas fysiska och psykiska hälsa samspelar. Sjuksköterskorna som 
intervjuades beskriver hur psykisk och fysisk hälsa hänger ihop. Hur en god psykisk 
hälsa är en viktig del för att uppnå en god fysisk hälsa. Även det omvända beskrevs, hur 
de mådde psykiskt sämre om inte träningen uppnådde den normala dosen, vilket i sin tur 
kunde påverka vårdarbetet negativt. Såväl god fysisk som psykisk hälsa utgör en viktig 
del i att sjuksköterskan ska känna sig bättre rustad och förberedd inför oförutsägbara 
händelser och i deras arbete att omhänderta patienten. 
 
”Fysisk hälsa och psykisk hälsa anser jag är viktigt i vårt arbete då man kan utsättas 
för situationer som man på förhand inte kan planera.” Sjuksköterskornas fysiska 
träning har en positiv påverkan på förmågan att hantera stress. Fysiska aktiviteten 
medför ett välbefinnande som bidrar till att sjuksköterskorna lättare kan tänka 
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strukturerade tankar, att sömnen förbättras och att jobbet sköts bättre. Även tiden 
utanför jobbet med familjen, upplevdes bli bättre av fysisk träning. ”Man är mer 
stresstålig om man mår fysiskt och psykiskt bra, så är det..det är jag övertygad om.”  
 
 
Självkännedom 
Att som sjuksköterska ha en god kroppskännedom och vara ett med sin kropp och själ, 
stärker mental balans, skapar trygghet, ökar känslan av fysisk hälsa vilket bidrar till en 
bättre arbetsinsats. ”Fysisk hälsa det är väl att jag ska må gott i kropp och själ varje 
dag och att jag ska känna att jag orkar med både det dagliga livet men även att orka 
med mitt yrkesliv.”  
 
Sjuksköterskorna nämnde att de upplevde en bättre styrka och känsla av att vara ”fit for 
fight”, då träning utfördes och upplevelse av fysisk styrka. Fysisk aktivitet handlar inte 
bara om att kunna lyfta 100 kg bänkpress, utan viktiga att utöva aktivitet som passar var 
och en. Fysisk hälsa är individuell och möjligheten att uppleva fysisk hälsa, trots 
diagnostiserad sjukdom.  
 
 

Vårdförutsättningar 
Arbetet inom ambulanssjukvården är fysiskt krävande och är av stor vikt att 
sjuksköterskorna har god grundfysik då kroppen dagligen används som arbetsredskap 
och ska hålla ett helt yrkesliv. Behandling och förflyttning av patienter sker ofta i 
ogynnsam miljö och terräng, vilket ställer höga krav på ergonomisk medvetenhet för att 
inte skada sig eller på sikt utsättas för högre risk till förslitningsskador. 
 
Ytterligare en vårdförutsättning som sjuksköterskan behöver beakta, utöver 
ergonomiska förutsättningarna, är ökade risken att idag bli utsatt för hot och våld. 
Vårdsituation kan snabbt förändras, patienter blir hotfulla och plötsligt befinner sig 
sjuksköterskan i en mycket otrygg miljö, vilket ställer höga krav på fysiska 
förutsättningarna och att vara begränsad i sin kropp. Sjuksköterskor som anställs inom 
ambulansen genomgår fysiska tester innan anställning och ambulansarbetsgivarens 
förväntning att sjuksköterskan som anställts även fortsatt upprätthåller denna fysiska 
nivå. 
 
 
Kroppen som arbetsredskap 
För sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården är kroppen det främsta och viktigaste 
arbetsredskapet för att utföra pre-hospital vård. Sjuksköterskorna ska kunna klara att 
bära tungt i ogynnsam terräng och även kunna förflytta patienter från punkt A till punkt 
B vid akuta situationer. För att annat hjälpmedel kanske inte finns att tillgå. Upplevelse 
av oro över arbetsmiljön och risken att inte orka jobba som sjuksköterska inom 
ambulanssjukvård under flera år, utan att drabbas av förslitningsskador, framkom under 
studien. ”Jag tror de är jätteviktigt att man har en bra bål och rygg stabilitet för att 
minimera förslitningsskadorna.” 
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”Min egna fysiska hälsa påverkar absolut. Om jag inte klarar av att bära tunga väskor 
och utrustning och samtidigt ta hand om patienten på grund av att jag har fysisk 
nedsättning så självklart påverkar det”. Några av sjuksköterskorna tyckte även att 
kroppskännedom var viktigt och inse sina begränsningar samt brister i den egna 
kroppskapaciteten, inför de krävande uppdragen. Vikten att orka och veta sin 
reservkapacitet, så att sjuksköterskorna kan lita på sin kropp i olika situationer, i annat 
fall kan skador på knä och rygg lätt uppstå. Även stillasittande arbete under långa 
ambulanstransporter kan skapa besvär och ge ryggproblematik. ”För det kan jag ju 
känna med bårtestet till exempel.. det är ju mycket diskussion om bårtestet.. men. .. med 
min övervikt och gå upp för en trapp.. och med mina knän idag.. så klara jag ju inte 
det.. eller .. jag klarar det men jag kommer ju att få ont..” 
 
 
 
Yrket är fysiskt krävande 
Ergonomiska förutsättningar inom ambulanssjukvården är många gånger dåliga. Det 
kan handla om trånga utrymmen, men även vårdutrymmet i ambulansen där inte alltid 
redskap och utrustning är lättillgängligt. Detta medför att sjuksköterskan under längre 
tid får jobba i en arbetsställning som sliter hårt på kroppen. 
 
Sjuksköterskorna som arbetar inom ambulansen har ett fysiskt krävande yrke och 
vården ska följa behandlingsriktlinjer på ett patientsäkert sätt. En specifik situation som 
flera sjuksköterskor tar upp är utförande av hjärt-och lungräddning. Där fysisk hälsa ger 
sig tillkänna och där kroppen inte får bli ett hinder i vårdandet oavsett miljö och 
vårdrum. Oftast finns LUCAS till hands, men alla fordon är inte utrustade med 
hjälpmedlet, vilket gör att goda fysiska förutsättningar hos sjuksköterskan krävs då 
hjärt- och lungräddning, ska utföras under transport och med god kvalitet för patientens 
bästa. ”Saker och ting tar kanske längre tid men exempelvis HLR …man ska ju orka 
göra HLR även om vi har LUCAS, men den kanske inte alltid kan användas av olika 
anledningar och då måste du ju orka utföra HLR helt enkelt.”  
 
Utförande av hjärt-och lungräddning kan ske på offentliga platser, vilket gör att 
sjuksköterskorna inom ambulanssjukvård har höga förväntningar på sig från både 
omgivning och anhöriga. Vid en sådan händelse får sjuksköterskorna inte vara 
begränsad av sin kropp eller vara fysisk nedsatt vilket då kan hämma vårdkvalitén för 
patienten. ”Ska du göra HLR på ett barn en timme i bilen in till sjukhus .. så behöver 
man sin man liksom.. för att göra kompressioner ..”  
 
 
Hot- och våldssituationer 
Utvecklingen av ökat våld i samhället drabbar även räddningspersonalen och andra 
instanser som är anknutna till uppdraget. Polis, räddningstjänst och ambulanspersonal 
får stenar kastade mot sina fordon. Antalet ambulansutryckningar till riskfyllda platser 
sker i större utsträckning utan polissällskap i dag, jämfört med tidigare då resurser 
saknas. Överhuvudtaget så kryper våldet, hoten och utsattheten ambulanspersonalen 
närmre och närmre. Droger och våldsamma patienter gör att arbetet som sjuksköterska i 
ambulans blivit mycket mer riskfyllt än för 10–15 år sedan. Detta förstärker ytterligare 
vikten av sjuksköterskans egna fysiska hälsa för att på ett säkrare sätt kunna utföra ett 
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gott vårdarbete.”Jag måste känna att jag har både ork och förmåga att ta till flykt om 
jag behöver ta mig därifrån”…  
 
 
Krav från organisation och arbetsgivare 
Ambulanssjukvården lyder under socialstyrelsens föreskrifter som säger att 
sjukvårdspersonal med hjälp av nödvändig utrustning ska kunna skapa och upprätthålla 
fria luftvägar, assistera andning, administrera läkemedel, övervaka vitalparametrar, 
stabilisera och imobilisera frakturer, utföra hjärt- och lungräddning, stoppa yttre 
blödningar samt förflytta patienten på ett säkert sätt.  
 
För att få en anställning inom ambulanssjukvården krävs godkända fysiska tester i form 
av löpning, simning samt bårbärning. För att arbetsgivaren ska kunna möta 
socialstyrelsens krav och kunna utföra en god och säker vård så förväntar sig 
arbetsgivaren att sjuksköterskor som genomgått tester och anställs inom ambulansen 
även fortsatt kan uppnå denna nivå. Genom att sjuksköterskan fortsatt underhåller den 
egna fysiska hälsan ökar förutsättningarna för att klara arbetsuppgifterna och för att 
kunna utföra en bättre vård.”Träningen är en del av arbetet och en del av ansvaret som 
sjuksköterska att se till att jag håller mig i form för att kunna klara mitt arbete. Dels 
mot mig själv, mot min familj, mina kollegor och mina barn. Att det inte ska gå illa.. 
men sen har vi ju ett ansvar mot arbetsgivaren också som faktiskt anställt oss. Vi har ett 
papper som säger att vi är godkända av socialstyrelsen, men vi ska kunna leverera 
också…. ”  
 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Ansats     
  
Studien hade en kvalitativ design och syftet var att beskriva sjuksköterskornas 
upplevelse hur den egna fysiska hälsan påverkar förmågan att vårda. Valet att använda 
intervjuer och inte enkäter, föll sig naturligt då sjuksköterskornas upplevelse skulle 
beskrivas. Enligt Danielsson (2012, ss 162–175) så används ofta kvalitativ 
forskningsintervju och då oftast en mindre grupp deltagare, vilket författarna hade.  
Nio sjuksköterskor intervjuades. Sjuksköterskorna som deltog i studien var från olika 
ambulansområde, så personliga möten var inte aktuella. En studie på magisternivå är 
tidsbegränsad, vilket begränsade bokning av personliga möten med sjuksköterskorna. 
Intervjuerna utfördes istället via face-time. Detta gjorde att sjuksköterskorna kunde sitta 
kvar i sina trygga miljöer och upplevdes avslappnat. Vi fick inte heller känslan av att 
vara på någon sorts maktposition som intervjuare, utan man möttes på samma nivå. Att 
kunna utföra intervjuerna i lugna miljöer och utanför arbetstid var positivt. 
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Deltagare 
Studien hade en jämn fördelning mellan könen och en bred fördelning av arbetade år 
inom yrket, vilket gjorde att resultatet inte berodde på yrkesåren inom 
ambulansverksamheten.  
 
Enligt Polit & Beck (2016, ss., 174 – 199) så önskar författare av olika studier att deras 
resultat ska reflekteras av trovärdighet. Resultatet stärktes till viss del av 
sjuksköterskornas citat. Som svar på frågan om en studiens resultat är trovärdigt, kan 
man läsa i Granheim och Lundman (2008, ss., 159–171) att begrepp som validitet och 
reliabilitet används. Till skillnad från kvantitativa studier där det används statistiska 
metoder när det ska utvärdera trovärdigheten, så används kvalitativa studierna sig av 
reflekterande och resonerande metoder, vilket betyder att forskargruppen diskuterar 
sinsemellan i syfte om att uppnå en överensstämmande tolkning av texterna.  
 
Enligt Dahlberg (1997, ss., 118–131) validitet ingår att man har ett objektiv 
förhållningssätt till forskningen, så öppen som möjligt, men att total objektivitet aldrig 
är möjlig. Tanken är att forskarna ska komma fram till ny kunskap och inte hitta på 
något själv, men även förhålla sig kritiskt till det som sägs under intervjun. Både vara 
närvarande men ha en distans. Studiens material analyserades utifrån ett öppet sinne. 
Förutsättningslös analys av texterna då de tolkades, så kallad induktiv ansats.  
Tolkningar av texterna anpassades utifrån dess egna förutsättningar, vilket gjorde att 
den induktiva ansatsen sågs som en fördel. 
 
 
 
Datainsamling  
Sjuksköterskorna fick i god tid information om frågorna inför intervjun, vilket gjorde att 
de kunde förbereda sig och noga läsa igenom frågorna i lugn och ro. Detta ansågs ge 
dem möjlighet att fundera på om det var några frågetecken angående frågorna, som 
kunde diskuteras innan intervjuerna sattes igång. Sjuksköterskorna visste också i vilken 
ordning frågorna kom att ställas, men visste däremot inte vilka följdfrågor som kom. 
Följdfrågorna ställdes utifrån sjuksköterskornas svar, så intervjuerna blev inte exakt 
lika. Intervjuerna utfördes enskilt, vilket möjligtvis gjorde att sjuksköterskorna kan ha 
glömt att delge någon uppfattning om den fysiska hälsans påverkan, som hade kommits 
på om intervjuerna utförts i grupp. 
 
 
 
Dataanalys 
Svårigheten att komma igång med studien var att först få ett godkännande av 
verksamhetschefen inom de aktuella organisationerna, vilket tog tid hos vissa 
verksamhetschefer. Men när verksamhetschefen givit sitt godkännande, så visade inga 
frivilliga sjuksköterskor intresse för att ställa upp. Kontakt inom slutna 
sjuksköterskegrupper på internet gjordes då istället som visade sig vara lyckat. 
Sjuksköterskorna som valde att delta i studien, var sjuksköterskor inom ambulans, som 
redan var i fysisk god hälsa, vilket gjorde att sjuksköterskorna som inte utförde fysisk 
aktivitet inte fångades upp. 
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Transkriberingen av sjuksköterskornas intervjuer, gjordes flera gånger var, för att 
säkerställa giltigheten och för att få med olika tonlägen, suckar men även deltagarnas 
pauser. Det tog lite tid, i och med att intervjuarna inte var erfarna att transkribera. Att 
stärka giltigheten av studien är enligt Lundman & Hällgren Granheim (2012) när 
resultatet svarar på syftet. Giltigheten stärks även om urvalsmetoden beskrivits tydligt 
och hur analysdelen utförts, då läsaren får en inblick i studien. Materialet avlyssnades 
såväl gemensamt som individuellt. Även nedskrivna anteckningarna gjordes i samband 
med intervjuerna. Detta för att öka tillförlitligheten av studien. Med facit i hand skulle 
intervjuerna utförts på en större grupp, för att möjligtvis även kunna fånga upp 
sjuksköterskorna som inte tränar. Styrkan i studien är att sjuksköterskorna beskrev fritt 
sina upplevelser av hur den egna fysiska hälsan påverkar förmågan att vårda, utan att 
känna någon press från andra sjuksköterskor, då intervjuerna utfördes enskilt. 
 
 
 
Överförbarhet 
Sjuksköterskorna som intervjuades jobbade inom ambulansverksamheten i dagsläget 
och hade många år av erfarenhet inom verksamheten, vilket gör att resultatet påvisar 
vikten av att ha god fysisk hälsa inom ambulanssjukvården. Att få tillgång till fysisk 
aktivitet bör cheferna se som en viktig del inom yrket. Detta för att sjuksköterskorna ska 
klara av de fysiska kraven som ställs samt undvika förslitningsskador och 
sjukskrivningar. Studiens resultat är applicerbart inom dagens ambulanssjukvård. 
 
 
 
Etiska övervägande 
I samband med att sjuksköterskorna fick information om frågorna, så gavs även 
information om samtycke och att sjuksköterskorna när som helst kunde avbryta att delta 
i studien. Detta gjordes både muntligt och skriftligt. Informationen om samtycke och 
materialet som framkom av intervjuerna avidentifierades och hölls inlåst under studiens 
gång. Därefter makulerades materialet och sjuksköterskorna fick ta del av studien när 
den var klar, om så önskade. 
 
Det ansågs inte någon risk att sjuksköterskorna skulle skadas eller på annat sätt känna 
sig kränkta eller utsatt under studiens gång, Men däremot fick materialet hanteras 
varsamt för att inte hamna i fel händer. Studier där människor är involverade ska göra 
mer nytta än skada och att studien kan hjälpa sjuksköterskor inom ambulanssjukvård, att 
skapa en hållbarhet.  
 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet sammanställdes i tre kategorier, Innebörd av vården, Vårdandet samt 
Vårdförutsättningar. Varje kategori presenterades tillsammans subkategorier. Innebörd 
av vården bestod av subkategorierna: patientvård, inge förtroende. Vårdandet av 
subkategorierna: Fysisk och psykisk balans samt självkännedom. Vårdförutsättningar av 
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subkategorierna: Kroppen som arbetsredskap, Yrket är fysiskt krävande, Hot och 
våldssituationer, Krav från organisation och arbetsgivare. 
 
 
Innebörd av vården 
För att kunna svara på syftet om hur sjuksköterskornas upplevelse att deras egna fysiska 
hälsa påverkan förmågan att vårda, var det nödvändigt att förstå hur sjuksköterskorna 
såg på begreppet vårda. Resultatet hade flera gemensamma nämnare. Vårda och 
omhänderta patienterna handlar om att se utifrån alla delar, som trygghet, fysiskt samt 
psykiskt omhändertagande. Att tillgodose alla patientens behov på bästa möjliga sätt. 
 
 
 
Patientvård 
Vårda talar om begreppet ”caring” och en av sjuksköterskorna menar att ”caring” 
beskriver att det handlar om att bry sig om alla bitar och delar. Kunna lyssna, vara 
lyhörd och ödmjuk. Att vårda sig själv för att kunna vårda andra. Att vårda är ett vitt 
begrepp och det är mycket som ingår. Mayeroff (1990) beskriver ”care” som att bry sig 
om en annan person och det krävs kunskap för att kunna bry sig om någon på bästa sätt.  
Förståelse krävs för att se vad människans behov är och att förstå andra människan 
genom att först förstå själv.  
 
 
 
Inge förtroende 
Resultatet beskriver att sjuksköterskorna inom ambulanssjukvård bör vara förebilder 
och ge ett bra första intryck för att skapa en god relation med patient och närstående. 
Sjuksköterskorna bör ha god egen fysisk hälsa då det underlättar arbetet med att utföra 
god vård. Sjuksköterskorna ska orka kommunicera med patienten efter att ha tagit sig 
upp för trappor, eller i terräng, utan att behöva hämta andan inför patient och 
närstående. Uppträdandet skapar en otrygghet hos patienten. Dahlberg & Segersten 
(2010, ss 257–319) anser att skapa tryggheten i varje situation, ska beaktas. Även 
berätta vad som ska ske och vilka åtgärder som ska vidtas, dels för att slippa otrygghet i 
vårdrelationen och dels för att skapa en struktur för vårdaren. Men inte att förglömma 
de närstående, som sjuksköterskorna bör ta hänsyn till, då patienten bemöts i dess 
hemmiljö. Genom att lyssna och ge saklig information till närstående, bidrar det till att 
patientens känsla av trygghet stärks. 
 
Sjuksköterskorna uppger att en viktig del av vården består i att skapa ett gott 
omhändertagande av patienten och dess närstående. Viktigt att lyssna, vara lyhörd och 
ödmjuk inför patientens situation och att se den patient som är vårdsökande. Patienterna 
är alltid utsatta i sin situation och kan känna sig ensamma och i underläge. 
 
Bremer (2012, ss.29–49) beskriver att om ambulanssjuksköterskan inte lyckas fullt ut 
med att etablera en förtroendefull vårdrelation så ökar risken att patienten upplever 
vårdlidande. Genom att ambulanssjuksköterskan tröstar, lugnar och förklarar för 
patienten så slipper patienten dubbelt lidande, för då blir patienten sedd och känner sig 
delaktig. En stor del av vårdandet består av att kunna föreslå, ge råd och att även kunna 
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informera patienten och dess närstående. Det är sjuksköterskan som bär på kompetensen 
som patienten många gånger saknar. Kasen (2012, ss 98–113) skriver att i en vårdande 
relation är sjuksköterskan bärare av en annan kunskap och innehar därför mer ansvar än 
patienten.  
 
Sjuksköterskorna beskriver att de gillar sitt jobb för att det många gånger handlar om att 
ta snabba beslut under press. Från att behandla med läkemedel till att nästa stund bara 
finnas till och hålla någons hand. Bremer (2012, ss.29–49) skriver att vårdaren genom 
ett lugnt och metodiskt arbetssätt trots att det är stressigt kan förmedla lugn och en 
känsla av att patienten upplever sig vara i trygga händer. Att det känns tryggt för 
patienten att ha någon vid sin sida som samtalar och som håller dennes hand.  
 
 
Vårdandet 
De flesta vet att den psykiska och fysiska hälsan hänger ihop, vilket utgör en grund för 
sjuksköterskorna att kunna utföra en god vård. God psykisk hälsa är en viktig del för att 
kunna uppnå en god fysisk hälsa. Sjuksköterskorna beskrev också det omvända och hur 
de mådde psykiskt sämre om de inte fick den träningsdos de var vana vid.  
 
 
Fysisk och psykisk balans 
Att få utöva fysisk aktivitet ger sjuksköterskorna ett välbefinnande och på ett positivt 
sätt bemöta patienten och dess behov på ett bra sätt. Någon sjuksköterska upplever att 
kroppen är ett med själen. Dahlberg & Segersten (2010, ss 257–319) betonar att 
kroppen har en utökad betydelse inom vårdvetenskap, för där är kroppen något mer än 
fysisk och mer än en biologisk organism. Sjuksköterskorna betonar att genom kroppen 
kommer identitet. Genom kroppen skapas tillgång till värld och liv, så rätt vård ger 
tillgång till hälsa och välbefinnande. Har man en sorgsen och stel kropp, resulterar detta 
ofta i ett sorgset liv. Så man sammanflätar istället känslor, tankar, liv och kropp i ett.  
 
Sjuksköterskorna upplevelse av att må bra och att känna egen fysisk hälsa för att kunna 
utföra gott vårdarbete. Kraven som ställs på sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården 
är dels förväntningar från patienten och anhöriga, men även riktlinjer från arbetsgivaren 
som ska följas. För att kunna möta dessa krav och förväntningar, så krävs det att 
sjuksköterskan värnar om sin hälsa, för att kunna hantera och bemöta patienter på ett 
professionellt sätt. I boken av Dahlberg & Segersten (2010, ss 257–319) tas det upp att 
allt som har med dagliga livet att göra, som påverkar din hälsa och välbefinnande, 
påverkar hälsoprocessen. Där inkluderas rörelse, sömn, vad man äter och hur man lever 
sin vardag. Även kultur räknas in och här inkluderas idrott och annan träning i olika 
former, som i sin tur ingår i det dagliga livet. 
 
 
Självkännedom 
Sjuksköterskorna uppger att de tränar för att orka, för att må bra, för att ha ett bra liv, 
såväl privat med sina familjer, som att utföra god vård inom ambulanssjukvården En 
viktig faktor som sjuksköterskorna upplever är att de tränar för att lära känna sin kropp. 
För att veta sin kroppskapacitet och för att kunna lita på sin kropp. En av 
sjuksköterskorna uppger att behovet av marginal måste finnas. I resultatet framkommer 
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det även att sjuksköterskorna uppger att det är lättare att tänka strukturerade tankar om 
man fått träna och mår fysiskt gott. Betlehem, et al (2014) beskriver fortsatt hur 
ambulanspersonalen uppger att dålig fysisk hälsa bidrar till att de känner sig 
oorganiserade och okoncentrerade. 
 
Fysisk hälsa är högst individuellt. God fysisk hälsa för en person, kanske inte är 
detsamma för någon annan. Fysiskt välmående behöver inte nödvändigtvis betyda att du 
är frisk, du kan ha en diagnostiserad sjukdom fast du kan vara stabil i den och ändå vara 
fysisk välmående. Betlehem, Horvarth, Jeges, Gondocs, Nemeth, Kukla och Olah 
(2014) beskriver i sin studie gällande huruvida statusen på ambulanspersonalen har en 
viktig inverkan på patientvården. Resultatet påvisar att ambulanspersonalen visar 
tillfredställelse gällande sin egen hälsa trots att de led av, i vissa fall, till och med 
uttalad kronisk sjukdom. 
 
Sjuksköterskorna uppgav att de tränar för att de upplever att de blir piggare, mer alerta, 
och för att kunna hantera stress på ett bättre sätt. Även att sömnen förbättrades och att 
återhämtning mellan arbetspassen förbättras. Bentley och Levine (2016) redovisar i sin 
studie gällande hälsa och säkerhet hos ambulanspersonal att den största negativa 
hälsoaspekten hos personalen var sömnproblem. Mellan 20 – 27 % uppgav att de haft 
sömnproblem under det senaste året. 8 % uppgav att de använde receptbelagda 
läkemedel för att få bättre sömn. 18 % använde receptfria läkemedel och 14 % av de 
som hade sömnbesvär uppgav att de drack alkohol för att kunna somna eller sova. 8 % 
av de tillfrågade uppgav även att de upplevde att de hade svårt att hålla sig vakna när de 
körde ambulansfordonet kortare distanser och 17,5 % hade svårigheter med att köra 
längre distanser på grund av dålig sömn. En fjärdedel av de tillfrågade nämnde också 
svårigheter att komma ihåg information och värden på grund av att de var trötta. 
Redovisningen av konklusionen påvisar att ambulansspecifika stressfaktorerna är mer 
kännbara och mer frekventa än stressfaktorer som uppkommer till följd av 
organisatorisk orsak. På ambulansspecifika stressfaktorer uppges tunga lyft och att bära 
under svåra omständigheter. Ambulanspersonalens menar att fysiskt tunga 
förutsättningar är den faktor som orsakar mest stress hos ambulanspersonalen (Sterud, 
Hem, Ekeberg & Lau, 2008). 
 
Även Soh, Zarola, Palaiou och Furnham (2016) beskriver i sin studie gällande 
arbetsrelaterat välbefinnande. Tydliga kopplingar finns mellan jobbtillfredställelse, 
engagemang och stressnivå. Emotionell stabilitet och upplevt stöd från organisationen 
var också faktorer som kraftigt bidrog till välmående. Förutom att ge patienterna en god 
och heltäckande vård, så vårdar sjuksköterskorna även sig själva och sina 
arbetskamrater. Resultatet påvisar att i vissa situationer så upplever sjuksköterskorna 
stor oro över sina kollegor, på grund av kollegornas fysiska hälsa. Inom 
ambulansverksamheten jobbar besättningarna två och två. Att känna sig trygg med sin 
kollega är en faktor som bidrar till att känna hälsa i arbetet. 
 
Svensson & Fridlund (2008) studie beskriver hur sjuksköterskor som jobbar inom 
ambulansverksamhet frekvent utsätts för olika situationer. Ansvarar och vårdar svårt 
sjuka som skadade patienter likväl som chockade människor. Dessa situationer skiljer 
sig från varandra. Syftet med Svensson & Fridlund studie var att beskriva i vilka 
situationer som ambulanssjuksköterskorna kände oro och hur det hanterades. Ett av 
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svaren som framkom var känslan av oro över sin kollega och över situationer där 
sjuksköterskorna funderade på om de skulle klara av situationen eller inte. 
 
 
Vårdförutsättningar 
Sjuksköterskorna beskriver att deras arbete inom ambulansen innebär tunga lyft och att 
kunna bära patienter i otillgänglig miljö. Arbetsmiljön och omgivningen är varierande 
och utöver patient och bår, så ska utrustning bäras. Uppdragen inom 
ambulansverksamheten kan vara bårbärning i skog, hopp över diken, klättra i berg eller 
ut med sjöräddningen för att vårda i båt med mera. 
 
 
Kroppen som arbetsredskap 
Sjuksköterskorna som intervjuades är eniga om att den egna fysiska hälsan har en 
betydande roll när god vård ska utföras och omhänderta patienter under varierande 
omständigheter. Aasa, Barnekow-Bergkvist, Ängquist och Brulin (2005) redovisar i en 
studie gällande samband mellan arbetsrelaterade faktorer och besvär från nack-
skulderblad samt låg ryggsmärta bland kvinnor och män som arbetar inom ambulansen. 
Resultatet i studien utförd på 1500 personer som arbetar inom ambulansen, visar att 
kvinnor i större utsträckning hade besvär från nacke-skuldror till skillnad från männen, 
som ådrog sig mer besvär av låg ryggsmärta.  
 
Såväl kvinnor som män kunde muskelsmärta sättas i samband med arbete i o-
ergonomiska positioner samt tungalyft. Just nack-skulderbladsbesvär var dock 
uteslutande kvinnor som klagade över. Detta förklaras med att kvinnor generellt har 60 
% lägre muskelstyrka än män. Även Hansen, Rasmussen, Kyed, Nielsen och Hviid 
Andersson (2012) beskriver i sin studie gällande fysisk och psykisk arbetsmiljö för 
ambulanspersonal att yrket utsätts för stor variation av fysiska arbetsmiljöfaktorer. Allt 
ifrån tunga lyft i dåliga positioner och lyfta tunga laster som är svåra att greppa. Att 
kunna prestera maximal kraftansträngning om än för en kort stund och att dessa faktorer 
visar samband med högre utsträckning av muskelrelaterad smärta.  
 
Sjuksköterskorna tränar för skapa en hållbar kropp för att de trivs med yrket och vill 
inte bli tvungna att sluta pga skador. Aasa, Brulin, Ängquist och Barnekow (2012) 
beskriver ambulanspersonal som går i tidigare pension jämfört med andra 
arbetsgrupper, detta på grund av muskelsmärtor. Upp till 50 % av ambulanspersonalen i 
Danmark går i för tidig pension relaterat till detta.  
 
 
 
Yrket är fysiskt krävande 
Många av sjuksköterskorna nämner specifikt hjärt- och lungräddning (HLR) som extra 
tungt och fysiskt krävande. I många fall ska detta fysiskt krävande arbete utföras under 
färd och bak i vårdutrymmet på en ambulans. Ett utrymme som är ytterst begränsat och 
innebär dåliga ergonomiska förutsättningar. Aasa, Barnekow-Bergkvist, Ängquist och 
Brulin (2005) redovisar vidare att ambulansarbetet många gånger måste utföras med 
dåliga ergonomiska förutsättningar samt i ambulansfordon som är utformade på ett sätt 
som inte alltid är ändamålsenligt. Det tilläggs också att utrustning och hur ambulanserna 
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är utformade baserat av storleken på män. Exempelvis där höjden för hur det lastas och 
lastas ur ambulanserna är hög och där många lyft får ske ovanskulderbladsnivå för 
kvinnor som vanligtvis är kortare. Den psykosociala biten och arbetsmiljön är en viktig 
del av hälsan och en av sjuksköterskorna uppger att hon lägger stor vikt vid 
återhämtning, men också på hur hon blir sedd av arbetsgivaren och ledningen.  
 
Sterud, Hem, Ekeberg och Lau (2008) presenterar i sin studie samband mellan 
organisatoriska och individuella faktorer som framkallar stress. Resultatet visar att 
allvarliga ledningsfrågor samt fysiska utmaningar var två tunga faktorer som bidrar till 
stress hos personalen. Studien presenterar att ambulanspersonal ofta förväntas utsättas 
för mycket stress. Detta dementeras i studiens resultat. Däremot uppges det att bland 
faktorerna som ändå skapar stress hos medarbetarna är fysiska utmaningar, samt brist på 
stöd från chefer. Det har visat sig att sociala aspekter av arbetsmiljön är viktig (Sterud, 
Hem, Ekeberg och Lau, 2008). Även Hansen, Rasmussen, Kyed, Nielsen och Andersen 
(2012) visar i sin studie gällande fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer och 
samband med upplevd hälsa för ambulanspersonal i Danmark att bättre hälsa uppnås om 
den psykosociala arbetsmiljön är bra. I studien framkom att personal som känner en 
meningsfullhet med jobbet och har möjlighet till utveckling, som kan påverka jobbet 
upplever bättre hälsa. Vidare i studien framkommer också att ambulanspersonal som 
känner rättvisa och respekt påvisar mindre sömnproblem och därmed bättre hälsa. 
Hansen, Rasmussen, Kyed et.al (2012) redovisar dock till skillnad mot Sterud, Hem, 
Ekeberg och Lau (2008) att tunga fysiska arbetsmiljöfaktorerna inte visade något tydligt 
samband med hur sämre hälsa skattades bland ambulanspersonalen.  
 
Sjuksköterskorna upplever också mer och mer att behovet av fysisk styrka och träning 
är viktig då hot & våld situationer, tyvärr blir allt vanliga under vårdsituationer, 
exempelvis uppdrag där patienterna är drogpåverkade och där situationen snabbt kan 
förändras.  
 
Studien av Bentley och Levine (2016) redovisar hälsa och säkerhet hos 
ambulanspersonal. Där majoriteten uppger att de blivit utsatta för hot av patienter. 45 % 
har blivit puttade, fått en örfil eller blivit klösta. Ca.40 % beskriver att patienter spottat 
på dem. Trots hotsituationer har enbart under 10 % av ambulanspersonalen tvingats ta 
till våld, men bara 50 % av alla tillfrågade säger sig tillfredsställda med hur träning och 
utbildning inför hotfulla situationer varit. Bentley och Levine (2016) beskriver att 
ambulanspersonal känner sig oförberedda för att hantera hot och våld situationer och att 
ambulanspersonalen oftare utsätts för hotfulla situationer. 
 
Även Svensson och Fridlund (2008) redovisar erfarenheter och orsaker till varför 
ambulanssjuksköterskor oroar sig inför situationer. Den upplevda oron uppkommer i 
samband med situationer som inte kan kontrolleras. Hot och våld är exempel på 
situationer där sjuksköterskorna inte har kontroll och därför upplevs stor oro. 
 
 
 
Träna på arbetstid 
Sju av nio sjuksköterskor uppger att möjlighet till att träna under arbetstid finns. De två 
som ej har möjlighet att träna under arbetstid anger tidsbrist och ingen träningslokal 
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som orsaker. Några uppger träning i anslutning till arbetspasset, antingen före eller 
efter, för att slippa bli avbrutna för ambulansuppdrag.  
 
Två av sjuksköterskorna i norra Sverige, med samma arbetsgivare, berättar att där finns 
fina träningsmöjligheter och även samarbete med ett lokalt gym. En person på 
arbetsplatsen är fys-ansvarig och hjälper dem med tester och individuella 
träningsprogram. Arbetsplatsen har även avtal med sjukgymnast och vid behov så 
utformas personliga träningsprogram med hjälp av denne. Av 18 heltidsanställda inom 
denna ambulansorganisation så är det enbart tre till fyra som inte tränar regelbundet. 
Arbetsmiljön upplevs som mycket bra och att träningsmöjligheterna samt intresset för 
träning bidrar till detta. Sjuksköterskorna anger att ”gammal tradition” är en bidragande 
faktor till denna kultur och beskriver hur de fortfarande bor kvar i samma lokaler. I 
dessa lokaler bedrivs heltidsstationer för räddningstjänst och tack vare dem så lever en 
bra tradition av träning kvar.  
 
Det finns enligt Svedin, Norrlander & Fläckman (2012) många likheter mellan arbetet 
inom ambulans och att arbeta inom räddningstjänsten, då båda yrken är fysiskt 
krävande. Svedin, Norrlander och Fläckman (2012) har i en studie undersökt 
ambulanspersonalens och räddningstjänstens heltidsanställda personal med avseende på 
hälsa/hälsoproblem, fysisk aktivitet, kost och arbetsrelaterade stressfaktorer. 
Undersökningen fokuserade på om det finns några skillnader mellan grupperna och om 
det finns något samband mellan de olika faktorerna. Resultatet av studien visar att av 
räddningstjänstens personal så skattar 31 % sin hälsa som mycket bra jämfört med 14% 
hos ambulansens personal. 
 
En fråga i studien gällde om arbetsgivaren erbjuder träningsmöjligheter och om 
personalen utnyttjar dessa. 82 % av räddningstjänstens personal uppgav att möjligheten 
till att träna på arbetstid jämfört med endast 12% av ambulanspersonalen. En anledning 
till denna stora skillnad tros vara skillnaden av antal uppdrag för ambulansen och 
räddningstjänsten. Ambulansen har fler uppdrag vilket försämrar deras möjlighet att 
träna. 
 
Övriga faktorer som undersöktes och jämfördes mellan räddningstjänstpersonal och 
ambulanspersonal var kost, upplevd arbetsmängd, att komma utvilad till jobbet, ork 
efter avslutat arbetspass, kraftig övervikt och blodtryck. 
I samtliga kategorier redovisar ambulanspersonalen sämre värde än räddningstjänsten. 
Och som slutsats framkommer att resultatet i studien visar tydligt samband mellan 
hälsotillstånd, upplevd trötthet samt arbetsmängd hos ambulanspersonalen och 
konklusionen av studien föreslår att arbetsgivaren bör arbeta mer preventivt med 
hälsoproblem hos ambulanspersonalen. 
 
 
 
KONKLUSION 
Samtliga sjuksköterskor upplever att den egna fysiska hälsan är en viktig förutsättning 
för deras yrke. Hälsan påverkar arbetet inom många områden, såväl psykiskt som 
fysiskt och ligger till grund för att utförandet av god vård.  
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Sjuksköterskorna beskriver träningen som en viktig aspekt utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. Att slippa ådra sig förslitningsskador efter att ha arbetat många år 
inom yrket, då fysisk ansträngning krävs dagligen.  Den egna fysiska hälsan spelar 
också en viktig roll i det tuffa arbetsklimatet, där hot och våld blir allt vanligare. Att 
sjuksköterskorna vet sin kroppskapacitet gör att lugnet kan bibehållas trots stökig 
situation, men även att flykt kan tas till om det skulle behövas. 

Denna samlade bild gör det tydligare att förstå vilka områden som vidare bör fokuseras 
på, för att uppnå en bättre arbetsmiljö inom ambulanssjukvården. Sammantaget 
genererar detta en vinst såväl ekonomiskt, som arbetsmiljömässigt samt ur psykosociala 
aspekter för de anställda. En hållbar framtid och framför allt en god vård för patienter 
som är i behov av sjuksköterskor inom ambulansen. 

Det finns en del forskning gjord gällande ambulanspersonal och anställningstester som 
krävs för en anställning inom ambulansen. Även forskning om sömn och 
arbetstidsrelaterad ohälsa bland ambulanspersonal. Dock inte mycket forskning 
beträffande ambulanspersonalens fysiska hälsa under anställningstiden och hur den 
påverkar på förmågan att vårda. Vi anser att detta är ett intressant ämne som bör 
fortsätta forskas på. Att denna studie kan vara en grund för vidare forskning. Vilka 
vinster finns att vinna genom att personalen har ett fysiskt hälsosamt arbetsliv?  

 

IMPLIKATION 
En resultatsammanfattning av studien påvisar vikten av att kunna få avsatt tid till att 
utföra fysisk aktivitet, för att minska risken av att drabbas av förslitningsskador. Att 
kunna införa obligatorisk fysisk aktivitet i arbetsschemat, skulle ur ett 
verksamhetsperspektiv minska sjukskrivningar i det långa loppet, vilket i sin tur ger en 
ekonomisk vinst för arbetsgivaren. Hälsovinsterna utifrån ambulanspersonalen 
perspektiv skulle vara att tiden utöver arbetet kan läggas på familjen och övriga 
intressen samt en förbättrad hälsa. Verksamheten visar då också att de är lyhörda för de 
fysiska kraven som ställs på ambulanspersonalen, vilket resulterar till hållbar 
personalgrupp. 
 
Ett avslutande citat i relation till implikation ”jag önskade att man kunde bli sedd som 
en person och inte en produkt”. Tänkvärda ord.  
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