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Sammanfattning    

 

Ambulanspersonal arbetar under dygnets alla timmar. Deras arbetsuppgifter utvecklas 

ständigt och de har kunskap om att ge avancerad vård prehospitalt. Under natten går 

ämnesomsättningen i kroppen ner och det gör människan trött, vilket är biologiskt 

naturligt. Trots detta kompenserar organisationen inte för personalens trötthet nattetid 

utan minskar ambulansresurserna på natten. Enligt patientsäkerhetslagen ska all vård 

ges i samråd med patienten vilken även skall visas omtanke och respekt. Fler misstag 

begås nattetid. Syftet med studien är därför att beskriva sjuksköterskans upplevelse av 

nattjänstgöring i ambulans ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Med en kvalitativ 

intervjustudie och induktiv ansats har åtta informanter intervjuats. Materialet har sedan 

analyserats manifest med en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenteras i tre 

generiska kategorier Organisation, Nattarbetets påverkan på vårdaren och Vårdande 

där det tyngsta resultatet finns inom underkategorin Att vårda ojämlikt där det 

framkommer att sjuksköterskorna upplever att de inte ger samma vård under natten 

jämfört med vård under dagtid. Resultatet visar även hur organisationen påverkar 

människan som ger vård genom dess ledning, resurser och schema. Studien visar att 

organisationen måste ändra och anpassa sig så den ger människan förutsättningarna att 

kunna ge en god vård dygnets alla timmar. Vårdaren har också ett stort egenansvar för 

sina egna förberedelser inför nattarbetet. Patienterna har rätt till samma högkvalitativa 

vård på natten som de får på dagen. 
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INLEDNING 

Ambulanssjukvården är historiskt sett nära förknippad med brandstationer i Sverige. 

Det kan vara orsaken till att ambulanserna också länge har haft dygnstjänstgöring vilket 

fortfarande är vanligt förekommande bland brandmän. Nu sker förändringar och de allra 

flesta inom ambulansverksamheten arbetar skiftarbete. Geografiskt ser det likadant ut i 

hela Sverige och även i stora delar av världen. Yrket har utvecklats under de senaste 

trettio åren och ambulanspersonalen utför nu många avancerade uppgifter prehospitalt. 

Med det som utgångspunkt i tankarna vill författarna undersöka hur sjuksköterskan 

upplever nattjänstgöring i ambulans och hur nattarbete kan påverka vården av patienten. 

Även om människan är skapt för att sova under nattens timmar så ansvarar 

sjuksköterskan för att korrekta bedömningar och medicinska åtgärder utförs oavsett tid 

på dygnet. 

 

Det finns idag enligt författarna för lite forskning kring ambulanspersonalens 

upplevelser av nattjänstgöring. Författarna har inte hittat någon studie från Sverige som 

bygger på ambulanspersonalens upplevelser. Därför är det viktigt att belysa 

nattjänstgöringen eftersom det är en så stor del av arbetet. Författarna vill med denna 

studie medvetandegöra de risker eller möjligheter som föreligger med att jobba natt 

inom ambulanssjukvården, dels för personalen, dels ur ett patientsäkerhetsperspektiv,  

men även för vidare forskning och framtiden. 

 

BAKGRUND 

Historik 

Ambulanssjukvården har i Sverige en lång historia och startade med ett par 

hästambulanser i Stockholm under slutet av 1800-talet. De var avsedda att transportera 

patienter med smittsamma sjukdomar. 1905 skapade drottning Sophia ett antal 

hästambulanser inför ett stundande krig mot Norge. Kriget blev aldrig av och 

hästambulanserna användes då istället till att transportera allmänheten. Den första 

automobilambulansen köptes in 1910 och var stationerad på Johannes brandstation i 

Stockholm. 1968 kom den första utbildningen för ambulanspersonal som innehöll 

sjukvårdskunskap. Den var på tre veckor och frivillig till en början. I mitten på 1970-

talet utökades utbildningen från tre veckor till sju veckor och blev då också obligatorisk. 

Socialstyrelsen tog beslut om att enbart sjuksköterskor skulle få ge läkemedel i 

ambulans från och med den 1:a oktober 2005. Det gjorde att besättningarna i 

ambulanserna förändrades, eftersom det krävdes minst en sjuksköterska i varje 

ambulans. Omställningen gjorde att behovet av sjuksköterskor ökade enormt inom 

området och detta banade då väg för en egen specialistutbildning inom 

ambulanssjukvård (Suserud & Svensson 2009). 

 

Ambulansuppdragen har de senaste åren ökat kraftigt över hela Sverige. Inom Södra 

Älvsborgs län har uppdragen ökat med 21 % mellan 2009 och 2012 (SIV-sidan 2013). 

 

Ambulanssjuksköterskan har en skyddad yrkesbeteckning och får endast användas om 

man avlagt sådan examen vilket framgår i den svenska författningen (SFS 2010:659). 

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svensk sjuksköterskeförening släppte 
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2012 en kompetensbeskrivning för ambulanssjuksköterskan där de beskriver vad den 

ska kunna utöver det som en legitimerad sjuksköterska gör. Ambulanssjuksköterskan 

ska behärska flera krävande moment både i en prehospital vårdmiljö samt inom 

samverkan och ledarskap där vi förväntas kunna samarbeta med professioner utanför 

sjukvården på ett sätt som ställer höga krav på individen (Wireklint Sundström 2012). 

Ambulanssjuksköterskan utför tidskritiska bedömningar, fattar snabba beslut, kör fort 

och allt detta sker ofta under stor stress. Vilket inte kommer att minska (Sofianopoulos, 

Williams & Archer 2012). 

 

Arbetsmiljö och säkerhet 

Det finns många aspekter på arbetsmiljö och hälsa. Costa (1996) visar att både 

skiftarbete och nattarbete är mer skadligt än enbart arbete på dagen för arbetstagaren. 

Att arbeta olika skift eller oregelbundna arbetstider innebär en försämrad arbetsmiljö 

samt en säkerhetsrisk då personalen under sitt arbetspass kan utgöra en fara och göra 

fler misstag på grund av trötthet. Detta bekräftas även i en litteraturstudie gjord av 

Sofianopoulos, Williams och Archer (2012). 

 

Vidare menar Åkerstedt (2003) att tröttheten och den nedsatta vakenheten från 

nattarbete håller i sig och påverkar dessutom lediga dagar. Knutsson (2003) har granskat 

tidigare skriven forskning och menar att magsår förekommer mer frekvent hos personal 

med skift- och nattarbete. Knutsson (2003) visar även att personal som arbetade skift 

hade ökade mag- och tarmproblem. Det finns starka bevis för att skiftarbetare oftare 

drabbas av hjärt- och kärlproblem vilket även Jonsson, Karlsson och Niemälä (2011) 

bekräftar i sin studie om stress under arbetstid. Senare forskning har även försökt 

undersöka om det finns något samband mellan cancer och nattarbete men här finns 

ingen konsensus ännu. Likaså har man ännu ej kunnat visa att dödlighet i sig ökar av 

nattarbete. Dessa ovanstående resultat sammanfattas av Knutsson (2003) och finns med 

i Costas artikel om skift- och nattarbetets effekt på hälsan från 1996. 

 

Personalen som arbetar i ambulansen har ett både fysiskt och psykiskt ansträngande 

arbete. Det har visat sig att personal som arbetar i prehospital miljö lider ökad risk för 

bland annat dödsrelaterade olyckor eller skador. Personalen visar också symtom på 

posttraumatisk stress (Suserud & Svensson 2009). De som jobbar natt har en ökad risk 

för att bli deprimerade och har en högre frånvaro till följd av utbrändhetssyndrom visar 

en studie gjord av Åkerstedt (2006). Risken har att göra med att de har en störd 

nattsömn. Studien visar även att de som jobbar natt konsumerar sjukvård mer än 

genomsnittet.  

 

I en studie gjord av Jonsson, Karlsson och Niemelä (2011) har man använt sig av 

hjärtfrekvens som en markör för att mäta stress. Studien pågick under en vecka då 

ambulanspersonalen fick bära en pulsmätare som registrerade hjärtfrekvensen var 15:e 

sekund. Studien visar på en hög nivå av stress när personalen får sina larm men även 

under andra delar av uppdraget. När det gäller hur personalen påverkas av stress så är 

resultatet entydigt. Forskarna menar att det inte gör någon skillnad vare sig man jobbat 

länge inom ambulansen eller är helt ny. Det som skiljer dem emellan är att de som 

jobbat där en längre tid tror att de inte får ett stresspåslag medan kroppen faktiskt 

reagerar med förhöjd hjärtrytm. Forskarna påvisar även att sömnen hos 
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ambulanspersonal påverkas av deras arbete. Personalen har över lag en högre 

hjärtfrekvens när de sover på jobbet än om de sover hemma. Studien kunde även påvisa 

att när ambulanspersonalen fick chansen till sömn så somnade de relativt snabbt och 

gick ner i djupsömn vilket resulterade i en lägre hjärtfrekvens (Jonsson, Karlsson & 

Niemelä 2011). 

 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) är utformad för att värna om arbetstagaren och 

innehåller de grundläggande kraven för arbetsmiljön på arbetet. Det är dessa lagar som 

Arbetsmiljöverket utgår från när de skriver mer detaljerade regler och kontrollerar 

verksamheterna som lyder under lagen. I arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)  står det att 

arbetsgivaren har en skyldighet att vidta åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall 

för arbetstagaren. Lagen säger att arbetsgivaren ska undanröja allt som kan föranleda 

ohälsa eller olycksfall. Arbetsförhållandena ska anpassas till arbetstagarens 

förutsättningar. Det ligger mycket fokus på arbetsgivarens ansvar att informera och se 

till att arbetstagaren har rätt utbildning att utföra arbetssysslorna. I lagen står det också 

att när det föranleds av arbetets art ska finnas utrymmen för att arbetstagaren ska kunna 

sköta personlig hygien, äta och vila.  

 

Arbetstidslagen  

”Med arbetstid menas enligt lagen att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande 

på arbetsstället och utför arbete eller är beredd att börja arbeta om det behövs.” 

(Segerfalk, Lindh, Nyman & Hellberg 2011, s. 15). En normal arbetstidsvecka är enligt 

svensk lagstiftning begränsad till 40 timmar. Veckovilan skall minst vara 36 timmar. 

Enligt arbetstidslagen (SFS 1982:673) får en anställd maximalt förvärva 200 timmar i 

övertid per år. Det finns undantag i arbetstidsveckan där vården är en av dem. De har en 

förkortning som brukar innebära att de jobbar 38,25 timmar/vecka. Detta regleras dock i 

kollektivavtal och kan då skilja sig geografiskt och mellan olika arbetsgivare. Inom 

ambulanssjukvården är det vanligt med jourtidstjänstgöring vilket innebär att 

arbetstagaren måste befinna sig på arbetsplatsen och stå till förfogande om något 

oförutsett skulle inträffa. Jourtiden räknas utöver ordinarie arbetstid och arbetstagaren 

kan då alltså inte vara i hemmet med beredskap. Där arbetstidslagen (SFS 1982:673) tar 

upp nattarbete nämner den att arbete som innehåller stor fysisk eller mental 

ansträngning ej ska utföras under mer än åtta timmar under varje dygn då arbetstagaren 

arbetar natt.  

 

Trötthet 

Alla människor drabbas av trötthet någon gång och biologiskt sett skall människan vara 

trött på natten. Under natten är kroppens ämnesomsättning låg vilket fysiologiskt sett 

bidrar till att kroppen skall vila och sova. Normalt sömnintervall skall infinna sig mellan 

23:00 och 07:00 för optimal sömn. Sömnen kan delas in i olika stadier där det första 

stadiet är en skillnad mellan att man är vaken eller sover. Den ger ingen återhämtning. 

Stadium två benämner Åkerstedt (2001) som bassömnen. Denna sträcker sig över halva 

den totala sömnen av sömnperioden. I det stadiet återhämtar sig kroppen till viss del 

men inte helt optimalt. Stadium tre och fyra är de stadium som man kallar för djupsömn 

där kroppen återhämtar sig maximalt. I de stadierna är människan som mest svårväckt 

och skulle människan väckas så upplevs personen ofta förvirrad. Människan har även ett 
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sömnstadium som kallas för REM där hjärnan har en ökad aktivitet medan 

muskulaturen är avslappnad. Kroppen prioriterar den djupa sömnen för att kunna 

återhämta sig så mycket som möjligt. Därav är det den sömnen som framförallt träder in 

den första halvan av sömnperioden. (Åkerstedt 2001). 

 

Trötthet är mycket utbrett bland ambulanspersonal. Patterson, Suffoletto, Kupas, 

Weaver och Hostler (2009) påvisar i sin studie att nästan hälften av respondenterna lider 

av svår mental och fysisk trötthet. Trötthetsnivån är klart ohälsosam för personalen och 

de ifrågasätter säkerheten för både personal och patienterna som vårdas. 

 

Motverka trötthet 

Arbetspass som är över 12 timmar är en påfrestning för människan. Förutsättningen för 

att klara av att arbeta så länge styrs av att personalen kan ta pauser, när de känns 

välbehövliga, samt att de kan reglera arbetstempot vid behov. Raster är något som 

minskar olycksrisken (Folkard & Tucker 2003). Ett sätt att motverka trötthet är att se 

över hur schemat ser ut för den enskilde arbetaren. Enligt Åkerstedt (2001) visar studier 

att de som enbart har 8 timmar eller mindre som vila mellan arbetspassen uppvisar 

märkbara effekter av trötthet. EU:s direktiv på en minsta dygnsvila på 11 timmar bygger 

på forskningsresultat och är den optimala tiden för människan att kunna återhämta sig 

mellan arbetspass. (Åkerstedt 2001). 

 

Det mest effektiva sättet att motverka trötthet under ett arbetspass är att ta en vilostund 

som helst skall vara mellan 0,5-2 timmar. Studier visar på att den korta vilostunden gör 

att personalen har en bättre vakenhet framförallt på morgonen i slutet av ett nattpass 

(Åkerstedt 2003). Efter 17-19 timmars vakenhet kan tröttheten jämföras med en 

berusningsnivå som är högre än de lagliga gränser som vi har för att få framföra ett 

fordon, vilket i sin tur sätter säkerheten åt sidan (Williamson & Feyer, 2000). 

 

Patientsäkerhet 

Lagen (SFS 2010:659) har kommit till för att främja och säkerställa patienternas 

säkerhet. Den innefattar dels vem som har rätt till att bedriva hälso- och sjukvård men 

också att de som är vårdutförare har som krav att bedriva ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete. Socialstyrelsen fungerar dels som en tillsynsenhet men har även 

till uppgift att delge goda råd och ge vägledning till de som bedriver någon form av 

hälso- och sjukvård. De har också till uppgift att informera och ge råd till allmänheten. 

Vårdgivare är skyldiga till att vidta åtgärder för att förebygga att patienter drabbas av 

vårdskador. Det finns skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal, bland annat har 

patienten så långt som det är möjligt en rätt till att påverka vården som skall ges. Vården 

skall ges i samråd med patienten. Patienten skall visas omtanke och respekt. Personalen 

är skyldig att bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls och om de skulle upptäcka 

brister eller potentiella hot har de en rapporteringskyldighet (SFS 2010:659). 

 

Patienter uppmanas att rapportera missförhållanden inom vården som då sker via 

socialstyrelsen och patientnämnden vilka har till uppgift att undersöka och utreda 

ärendet. Socialstyrelsen har till uppgift att vidta åtgärder mot vårdgivare och om det ses 

nödvändigt göra en anmälan om åtal. Socialstyrelsen har rätt att återkalla legitimationen 
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från de individer som bryter mot patientsäkerhetslagen exempelvis genom att ha gjort 

sig skyldig till ett grövre brott som medför att förtroendet för individen påverkats 

negativt (SFS 2010:659). 

 

Atack och Maher (2010) har forskat på patientsäkerhet i den prehospitala miljön och 

kommer fram till att en stor del av de misstag som begås har sin grund i att 

sjukvårdspersonalen tar fel beslut angående diagnos och därmed behandling. I den 

prehospitala vården som den är idag kommer fler och fler styrdokument och mallar om 

hur personalen ska handla vid specifika tillstånd och symtom. Dessa mallar kan 

motverka patientsäkerheten eftersom de inte är applicerbara på alla patienter. 

Sjuksköterskorna behöver träna på sina kliniska färdigheter för att kunna fatta rätt 

beslut. En sjuksköterska som alltid tar rätt beslut angående diagnos är väldigt bra för 

patientsäkerheten (Atack & Maher 2010). 

 

Mötet med patienten 

Hur sjuksköterskorna kommunicerar med patienter har i flera studier bedömts som 

bristande. Jarret och Payne (2000) skriver bland annat om sjuksköterskor som undviker 

att diskutera djupa, smärtsamma och pessimistiska tankar och samtalsämnen med 

patienten, trots att det i vissa fall skulle kunna vara till gagn för patienten. När 

patienterna kommer in på ett sådant ämne och diskuterar det försöker sjuksköterskan 

hitta någonting konstruktivt och positivt för att förmedla en hoppfullhet i 

konversationen. Jarret och Payne (2000) menar att detta kan visa på 

kommunikationsbrist hos sjuksköterskan som inte vågar ta det tunga samtalet och dess 

konsekvenser. McCabe (2002) kommer däremot fram till att sjuksköterskorna 

kommunicerar bra med patienterna när de använder en patientcentrerad infallsvinkel 

och fokuserar på att tillgodose att patienterna får högkvalitativ vård. McCabes (2002) 

resultat visar att en av de större bristerna i kommunikationen mellan patient och vårdare 

är att mötena är korta och att vårdaren har fokus på så många patienter på 

vårdavdelningarna att enskilda individer kan känna sig bortglömda. 

  

Dahlberg och Drew (1997) skriver att begreppet livsvärld kom till för att kunna beskriva 

hur världen upplevs för enskilda personer och för att kunna förklara olika fenomen och 

händelser i det vardagliga livet. I vården används begreppet för att kunna se hela 

människan så hur en patient erfar sin egen livssituation, hälsa eller lidande inte förbises. 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) skriver att det alltid finns 

ett livslidande kopplat till människans livssituation och vilket skede i livet hon är i. 

Sjukdomslidande är det som ohälsa eller sjukdom åsamkar en person. Det handlar om 

allting från de fysiska symtom när man upplever själva sjukdomen till känslor som 

rädsla för att bli sjuk igen, att inte bli frisk igen eller känslor som ensamhet, hopplöshet 

och oro vilket påverkar människan. Vårdlidande uppstår till följd av vård eller 

behandling, även en god vård/behandling kan innebära vårdlidande för patienten om den 

upplever det så. Patienten har då en annan syn på vad behandlingen innebar eller hur 

vården utfördes. Att se till så patienten är införstådd i situationen, får bra information 

och att patienten har en riktig bild på vad som kan förväntas med behandlingen samt att 

de som vårdar låter patienten vara med och bestämma, minskar risken för vårdlidande 

(Dahlberg et al. 2003; Wiklund Gustin 2003). 
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I ambulansen har sjuksköterskan en mer direkt och rak kommunikation eftersom 

sjuksköterskan bara har en patient. Tiden vårdaren har med patienten är kort men 

intensiv. Wireklint Sundström och Dahlberg (2011) skriver hur viktigt det är för 

ambulanspersonalen att se både på de tekniska mätinstrumenten och även ta in 

patientens livsvärld. Ambulanspersonalen bör göra patienten delaktig i vården för att 

kunna göra en riktig bedömning och se hur patienten mår. I ambulansen används 

medvetet eller omedvetet flera patientcentrerade sätt att göra bedömningar på där 

personalen ser hela människan. Under en ambulanstransport sitter vårdarna nära 

patienten och rör vid denne, ibland för att trösta, ibland för att använda tekniska 

mätinstrument. Vårdarna lyssnar på patienten och genom uppmuntran och tålamod får 

de höra patientens berättelse. Sjuksköterskorna kan förmedla att de har tid och därför 

har patienten lättare att prata då de förstår att någon lyssnar. Vidare finns också fördelen 

att två vårdare kan samarbeta och hjälpas åt för att förstå hela situationen och vårda 

patienten. Detta är således styrkor som finns i ambulansen (Wireklint Sundström & 

Dahlberg 2011). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Människor kan bli sjuka eller råka ut för olyckor oavsett tid på dygnet. Detta innebär att 

det måste finnas ambulanspersonal i tjänst dygnet runt. Inom ambulanssjukvården 

jobbar de allra flesta dygnets alla timmar, vilket innebär att de jobbar både natt och dag 

om vart annat.  Arbetsmiljön prehospitalt innebär ett arbete med stress och arbetet är 

även fysiskt och psykiskt ansträngande. Studier visar på att fler misstag begås när 

personalen jobbar skiftarbete där nattjänstgöring är inkluderad.  

 

Människan är biologiskt inställd att sova nattetid och även om det finns olika strategier 

för att hantera eller motverka trötthet måste människan sova någon gång. Trötthet är 

naturligt och sömnen på natten är då människan återhämtar sig bäst.  

 

Då ambulanspersonalen arbetar på natten när fler misstag begås samt arbetar långa 

arbetspass där trötthet kan uppstå, äventyrar detta patientsäkerheten. Dessa faktorer är 

ett problem och därför vill vi undersöka hur sjuksköterskor upplever sitt arbete i 

ambulansen nattetid. Hur märker ambulanspersonalen av sin egen trötthet under natten? 

Tror personalen att de ger samma vård dag som natt?  

 

SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskans upplevelse av nattjänstgöring i ambulans ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv. 

 

METOD 

Kvalitativ intervjustudie  

Författarna har använt sig av en kvalitativ metod eftersom studiens syfte utgår från 

upplevelser. Enligt Patel och Davidson (2011) så anses den kvalitativa metoden lämpa 

sig väl till studier som är beskrivande utifrån informanternas upplevelse. Vidare menar 

Patel och Davidson (2011) att den kvalitativa intervjustudien bygger på att ge 
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informanten utrymme att fritt kunna svara utan att bli avbruten. Intervjun genomfördes 

som en form av ett lättare samtal och öppnades med en standardiserad fråga vilket 

innebar att alla respondenter fick samma fråga. Efter den öppnande frågan fortsatte 

intervjun med en semistrukturerad metod vilket innebär att det finns förutbestämda 

teman som informanterna skall beröra. De frågor eller teman som skall beröras kan 

komma i en speciell ordning men är enligt Patel och Davidson (2011) inte nödvändigt. 

 

Författarnas förförståelse 

Författarna har funderat på sina egna upplevelser av nattarbete då detta ingått i tidigare 

tjänstgöring som sjuksköterska. Inför studien har författarna diskuterat och blivit 

medvetna om sin förförståelse, för att inte detta ska påverka varken datainsamling eller 

hur resultatet tolkas. Det som framkom var att författarnas uppskattade att arbeta natt. 

Långa nattpass gav en ökad ledighet efteråt men författarna upplevde även att tröttheten 

var påtaglig under senare delen av nattpasset. Vissa nätter upplever författarna också att 

det var väldigt mycket att göra då de var färre personal jämfört med dagen. 

  

Studiens förutsättningar 

Studien bygger på frivilliga respondenter, det var ingen utomstående person som valde 

ut informanter baserat på andra kriterier, så kallad gatekeeper. Information angående 

studien lämnades både muntligt och skriftligt till den ambulansstation som blivit utvald 

(bilaga 1). 

Författarna har valt att tillfråga både sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. För 

sjuksköterskeexamen krävs tre års högskoleutbildning och för att bli specialistutbildad 

sjuksköterska krävs ytterligare minst ett år på högskola. 

  

Urval 

Informanterna fick själva anmäla sitt intresse för att delta i studien efter att författarna 

varit på deras ambulansstation och informerat om den. Målet var att få en spridning på 

informanterna med hänseende till ålder, kön och yrkeserfarenhet eftersom författarna 

hade en förförståelse om att detta spelar roll för att få ett varierat resultat. För att 

inkluderas i studien måste informanterna ha ett schema som innehåller skiftarbete och 

där nattarbete finns representerat. Informanterna skulle även ha minst ett års erfarenhet 

från ambulansyrket för att få medverka. Ambulansstationen i studien valdes dels på 

grund av att den består av en stor arbetsgrupp vilket gör att studien inte begränsas 

utifrån brist på informanter, men även på grund av att ingen av författarna hade någon 

anknytning till den. Studien blev godkänd av vårdenhetschefen (bilaga 2) och kom att 

omfatta åtta intervjuer där alla deltagare som anmält sitt intresse uppfyllde 

urvalskriterierna. Därför behövdes ingen ytterligare selektering göras.  

 

Ambulansstationen är belägen i södra Sverige och har tre ambulanser som är disponibla 

dygnet runt och två som enbart är i drift dagtid. Stationen hade 15193 uppdrag under 

2012 vilka var fördelade enligt Tabell 1.  
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Tabell 1. Ambulansuppdrag 

Prio 1 Prio 2 Prio 3 

4773st 7794st 2626st 

 

Prio 1: Akuta, livshotande uppdrag 

 

Prio 2: Akuta, men inte livshotande symtom 

 

Prio 3: Övriga transportuppdrag där ett övervakningsbehov finns. 

  

Deltagare 

Studien omfattar totalt 8 specialistsjuksköterskor, 5 män och 3 kvinnor som jobbar 

heltid inom ambulanssjukvården. Deltagarnas ålder varierar mellan yngst 30 år och äldst 

54 års ålder. Yrkeserfarenheten varierar mellan 2 år och 15 år inom 

ambulanssjukvården.  

 

Datainsamling 

Materialet samlades in genom intervjuer som genomfördes som ett lättare samtal med 

en diktafon för att spela in samtalet. Intervjuerna genomfördes efter informantens 

önskemål, exempelvis i ett enskilt rum på ambulansstationen. Intervjuerna har i en del 

fall skett under arbetstid och författarna har då försökt att minimera störningsriskerna på 

olika sätt. 

 

Alla intervjuer har öppnats med samma fråga till informanterna ”Beskriv ett nattpass för 

mig”. Intervjun genomfördes utifrån en semistruktur som medförde att författarna kunde 

styra samtalet för att täcka intressanta teman inom ramen för studiens syfte. Områdena 

var förbestämda innan intervjuerna påbörjades och framkom till viss del med hjälp av 

författarnas förförståelse, exempelvis ”trötthet”. Om informanterna själva berörde 

ämnena skedde ingen aktiv styrning från författarna. Under samtalet har författarna 

använt sig av följdfrågor för att få ut så mycket av deras tankar och erfarenheter kring 

ämnet som möjligt. Längden på intervjuerna varierade mellan 16 till 28 minuter. Det 

transkriberade materialet uppgick till cirka 42 sidor text. 

 

Datanalys 

Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt Elo 

och Kyngäs (2008). Materialet hanterades enligt en manifest metod vilket medför att 

författarna inte tolkar vad informanterna säger utan resultatet ligger mycket textnära. 

Materialet lyssnades och lästes igenom vid ett flertal tillfällen var för sig. Under 

läsningen markerades text som var intressant utifrån författarnas syfte. I marginalerna 

skrevs sedan mindre stödord om textens innebörd. Denna process kallas för öppen 

kodning och skulle mynna ut i flertalet rubriker för att beskriva innehållet utifrån alla 

möjliga perspektiv (Elo & Kyngäs, 2008). 

 

Efter att författarna analyserat materialet var för sig, jämfördes de texter och 

stödanteckningar som gjorts och de koder som hade uppstått flyttades över till ett tomt 
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ark. Koderna grupperades utifrån liknande innehåll men fortfarande så att det gick att 

identifiera från vilken intervju koden kom ifrån. När koderna var grupperade 

tillsammans växte en huvudkategori, generiska kategorier och underkategorier fram. 

Eftersom Elo och Kyngäs (2008) inte har en modell för att åskådliggöra hur processen 

gått till har författarna inspirerats av en modell som beskrivs i Graneheim & Lundman 

(2004) se Tabell 2 för översikten av analysprocessen. 

 

Tabell 2. Analysprocessen. 

Meningsenhet Kod Underkategori Generisk 

kategori 

Huvudkategori 

Jag tror jag visar 

precis lika mycket 

hänsyn på dagtid 

men jag försöker 

verkligen få folk 

att förstå att jag är 

lika pigg på 

nätterna, lyssnar 

på dem som jag 

gör på dagen för 

att de inte ska 

känns sig 

obekväma för att 

de har ringt. 

Vilket jag inte vill 

att de ska göra 

heller.  

 

Arbetar aktivt för 

att vårda lika. 

 

Jämlik Vårdande Nattjänstgöring 

Men visst jag kan 

liksom, är det 

inget akut så gör 

jag inte mer än 

det jag måste 

göra, blodtryck 

puls och temp och 

det här och vill 

patienten vila så 

sitter jag och vilar 

bredvid, det gör 

jag.  

Är det inget akut 

så gör man bara 

det 

nödvändigaste.  

 

Ojämlik Vårdande Nattjänstgöring 

 

Etiska överväganden 

Författarna har tagit i beaktande att det eventuellt fanns informanter som kunde tänkas 

att vilja prata om redan bearbetade händelser. Intervjuerna kunde riva upp känslor på 

nytt. Om situationen skulle uppstå hade författarna en beredskap för hur det skulle 

hanteras. 
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Informanterna fick i samband med intervjuerna information om studien och de fick även 

skriva på ett papper angående samtycke till deltagande i studien (bilaga 3). 

Informanterna fick läsa ett stycke (bilaga 4) som hade till syfte att klargöra vad studien 

innefattade innan intervjun startade. Det gavs även möjlighet för informanten att ställa 

frågor. Informanterna blev informerade om att de kunde avbryta studien när som helst 

och behövde inte ange någon orsak. Författarna informerade även om att ingen annan 

hade tillgång till materialet där identifieringsuppgifter var skrivna och att studien 

eventuellt kommer att bli publicerad. Ingen utomstående hade tillgång till dessa 

uppgifter som var inlåsta hos en av författarna under arbetets gång. Författarna var noga 

med att använda sitt omdöme och att respektera informanternas konfidentialitet i 

enlighet med ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007) när de använde materialet. 

 

RESULTAT 

Resultatet består av tre delar; ”Organisation”, ”Nattarbetets påverkan på vårdaren” och 

”Vårdandet”. De tre delarna hänger ihop och interagerar med varandra. Organisationen 

har möjlighet att påverka vårdaren positivt eller negativt genom resurser, ledarskap och 

arbetsmiljö. Vårdaren påverkar i sin tur vården av patienten. Vårdandet av en patient 

kan vara jämlikt eller ojämlikt. En ojämlik vård kan leda till förändringar i 

organisationen som då påverkar vårdaren annorlunda. Det som är centralt och också 

huvudkategori i studien är ”Nattjänstgöring”. Om författarna enbart undersökt vårdandet 

hade inte den bakomliggande problematiken belysts och sambandet mellan de tre 

delarna skulle inte visas. Figur 1 illustrerar hur de tre generiska kategorierna påverkar 

varandra. 

 

Figur 1. Resultatets samband 
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Organisation 

Inom den generiska kategorin ”organisation” behandlas det material som informanterna 

diskuterar angående saker de själva inte kan påverka. Antalet ambulanser, hur ledningen 

arbetar och hur deras arbetsplats är. Figur 2 visar hur den generiska kategorin och 

underrubrikerna sitter ihop. 

 

Figur 2. Översikt: Organisation 

 

De resurser som finns 

Resultatet pekar på att informanterna önskar mer resurser i form av ambulanser nattetid. 

En informant tycker att det är ett hån mot personalen och befolkningen i den aktuella 

staden att det finns så få ambulanser som kan ge service nattetid. Sjukvården är verksam 

dygnet runt men alla delar av den minskar aktiviteten nattetid. Avdelningarna har lägre 

bemanning och endast de mest nödvändiga operationerna genomförs. Det finns färre 

ambulanser som är verksamma nattetid och eftersom belastningen är lika hög som på 

dagen så får de köra större delen av natten. Antalet uppdrag varierar mellan nattpassen 

men sömn ses numera som en bonus vilket förändrats de senaste åren då uppdragen 

nattetid var färre förr. Eftersom verksamheten fortgår dygnet runt finns inte tid att 

stanna ambulanserna. 

 

”Och varje natt kan ju se väldigt olika ut. Det kan vara väldigt lugna nätter 

till en natt som vi har haft idag. Fick jag mitt första larm två minuter över 

17 igår och ställde in bilen klockan tjugo minuter över fem i morse, vi var 

ute precis hela tiden”. 

 

Materialet visar också att ambulanspersonalen har dispens från körreglerna som gäller 

andra yrkeschaufförer, vilket säger att de inte får köra hur många timmar som helst. I 

ambulansen får de köra hur länge som helst och när de kommer fram till patienterna ska 

de kunna fatta allvarliga beslut som påverkar en annan människa. Körningarna behöver 

inte vara knutna till en patient utan kan innebära att flytta en resurs geografiskt, när den 

ordinarie ambulansen är ute på annat uppdrag. Detta för att invånarna aldrig skall vara 

utan en medicinsk beredskap, så kallade passningsuppdrag. I studien framkommer att 

informanterna tycker att det är ett irritationsmoment när de är på den typen av uppdrag 

och inte får en patient att vårda på vägen tillbaka utan enbart har beredskap i ett annat 

område. Att ta rast är inget som existerar utan mat måste intas mellan larmen, vilket inte 
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alltid går då larmen inte tycks ta slut. Informanterna berättar om hur svårt det är att 

hinna äta och att man får avbryta sina måltider gång efter annan, att inte ha fasta tider 

för rast och mat ifrågasätts.  

 

”Det var julafton så vi plockade fram maten säkert tio gånger under dagen. 

Fram och tillbaka ur kylskåpet, fick alltid lämna den”. 

 

Schema 

Informanterna beskriver irritation och ilska över schemat som det ser ut idag, bland 

annat jourtjänstgöringen som ingår i schemat. Informanterna är på sin arbetsplats utan 

full lön och skall på samma sätt som de övriga arbetskollegorna vara beredda att åka ut 

på larm när SOS bedömer att de behövs. Upplevelsen är att ersättningen för 

jourtjänstgöring inte är tillräcklig. 

 

”Ja det är en av anledningar till att jag inte kan sova så bra på jouren för 

jag är förbannad när jag är här och har jour. Här ligger jag XX år gammal 

snart och sover gratis på jobbet”. 

 

I schemat som det ser ut idag händer det att personalen arbetar två nätter i rad, vilket 

kan medföra att de mår fysiskt dåligt mellan arbetspassen. Innebörden är att de arbetar 

28 timmar på två nätter och detta ses som en mardröm. 

 

Det upplevdes som viktigt för informanterna att kunna få möjlighet till en god 

återhämtning mellan arbetspassen. Schemat upplevs som hoppigt då informanterna får 

arbeta varierande dag/nattpass och därför måste de ändra sin dygnsrytm flera gånger i 

veckan. Det upplevs som både psykiskt och fysiskt påfrestande. Om schemat hade varit 

utformat med samma typer av arbetspass under en längre period slipper de ändra 

dygnsrytmen vilket hade underlättat för återhämtningen. De tror också att prestationen 

nattetid hade blivit bättre. Informanterna upplever att deras sociala liv påverkas negativt 

då fritiden försvinner och all ledig tid går åt till återhämtning mellan två arbetspass. 

Individuella schemaläggningar ses som ett positivt förslag för att individen skall kunna 

hantera arbetet och fritiden på ett bra sätt. Även om verksamheten genomför 

schemaförändringar så kan de aldrig få alla medarbetare nöjda. Materialet visar att det 

finns en önskan om förkortning av nattpassen med en senare starttid precis som på 

sjukhuset. Resultatet av ett förkortat nattpass skulle kunna förbättra trafiksäkerheten för 

både personal och patient. På helgerna är startiden för nattpasset framflyttat två timmar 

vilket ses som en stor skillnad i positiv bemärkelse. Det framkommer att informanterna 

hellre jobbar längre dagpass för att förkorta nattpassen. 

 

”Vi har väldigt långa nattpass, vi börjar ju fem och det kanske inte är 

optimalt kan jag säga. Man kanske skulle ha kortare nattpass, det tror jag 

skulle vara ännu bättre men då måste man ju jobba igen det någon 

annanstans”. 

 

Verksamheten har gjort schemaförändringar nyligen och bland annat tagit bort 

dygnstjänstgöring. Det framkommer i materialet att nu finns det ett bra flöde i 

arbetstempot och därför vill de inte ändra schemat igen.  
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Arbetsplatsens utformning och dess betydelse 

Hur arbetsplatsen är utformad har stor betydelse. Att springa i trappor nyvaken för att 

komma till fordonet ses som en risk. Vidare är sovrummens utformning och material 

viktigt för den enskilde som skall försöka få vila. Sköna sängar och sängkläder eller 

behagliga soffgrupper ses som ett måste för att ge chans till vila. I materialet 

framkommer att informanterna inte kan koppla av i sovrummen trots bra kvalité på 

sängarna. 

 

”Det beror ju på hur rummet är utformat också liksom om det är goa 

sängar, goa sängkläder och kuddar och sånt också. Det påverkar tycker jag 

också för får man tag på skit så är det inget vidare nej men du vet, det är 

lite så. Men här fungerar det”. 

 

Informanterna anser att det är av stor vikt att kunna få möjlighet till avkoppling på sin 

arbetsplats. När ambulansbesättningen befinner sig på annan station som inte är deras 

hemstation finns det inte en självklar viloplats. En del stationer har sköna soffor som 

man kan ligga på och då ses det inte som något större problem. Det finns däremot 

stationer där vilomöjligheterna är bedrövliga då sängarna som finns är upptagna och 

alternativ saknas. Informanterna tycker att det är skönt att avsluta sina arbetspass genom 

att prata med sina kollegor som de byter av med under lugna förhållanden. Detta är en 

tradition som arbetsplatsen skall fortsätta ge möjlighet till. 

 

Ledarskap 

I materialet framkommer att informanterna tycker att ledningen bör erkänna det faktiska 

jobb de utför. I arbetsuppgifterna ingår inte bara arbete med patienterna utan kan även 

innebära att kontrollera fordonen och utrustningsmaterial eller polera 

ambulansfordonen. Ledningen kan sedan presentera beläggningssiffror som enbart 

inräknar den faktiska tiden personalen är på uppdrag. Det innebär att kringarbetet inte 

syns i beräkningen. Ledningen har i sin organisation sett till att det finns lagledare på 

stationen vid varje pass som har en del administrativa uppgifter. Lagledaren har en 

lagledartelefon som används till att ta emot samtal dels från Ambulanschef i beredskap 

och sjukanmälningar från personalen. I materialet framkommer att informanterna 

upplever denna telefon som ett störmoment när de kör eller vårdar en patient. Dock kan 

telefonen vara bra när man behöver ta kontakt efter särskilda händelser då personalen 

behöver stöd och avlastning. Vidare ses det som positivt med den samverkan som finns 

idag mellan de olika akutorganisationerna, polis och räddningstjänst. Ledningen bör 

främja detta. 

 

”Idag har vi det i fickan, telefonen, dygnet runt det ringer när jag är hos 

patienter och i bilen när man sitter och kör och allting. Så jag för min del 

brukar ta upp den och lägga den så min kollega får svara men det är inte 

bra alltså. Det är ett helt galet arbetsförfaringssätt”. 

 

På morgonen vid nattpassets slut och överlämning sker till dagpersonal brukar ett 

morgonmöte hållas från ledningens sida då närmsta chefen samtalar och informerar om 
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händelser och nyheter. Detta kan upplevas av informanterna som påfrestande då de är 

trötta och vill hem. Alla kan inte delta i mötet då de kan vara ute på ambulansuppdrag. I 

resultatet framkommer att informanterna tycker att det är ledningens uppgift att styra 

vilka uppdrag som ambulanserna ska utföra, passningsuppdragen ifrågasätts här. 

Informanterna upplever att det finns en hel del ambulansuppdrag som är onödiga och 

som inte kräver deras kompetens. Det riktas kritik mot hur SOS bedömer och prioriterar 

uppdragen. Vidare anser informanterna att ledningen bör ta ett större ansvar och 

tillsammans med politiker och SOS gå ut i media för att nå ut till befolkningen. 

Informanterna vill sprida information om när allmänheten skall nyttja ambulans eller 

om de kan nyttja andra transporetmedel. 

 

”Folk tror ju att de kommer in fortare till sjukhuset för att de åker ambulans 

och många kör vi ju, vi är ju rena transportorganisationen idag, många 

gånger”. 

 

Informanterna utrycker att de inte kommer att orka jobba till pensionsålder som den är 

idag 65 år utan kanske måste begränsa arbetet redan vid 50 års ålder. De tycker att 

pensionsåldern bör sänkas med tanke på det fysiska arbete de utför, om inte ledningen 

möjliggör att de faktiskt kan orka arbeta längre. Informanterna talar om tidigare gjord 

forskning där det framkommer att det finns en risk för kroniska sjukdomar av att jobba 

nätter. Även ersättningen för obekväm arbetstid bör vara högre för att informanterna ska 

känna sig bekräftade och uppskattade för det tunga arbete de faktiskt utför. 

 

Nattarbetets påverkan på vårdaren 

I denna generiska kategori presenteras det resultat som innefattar hur vårdaren påverkas 

av att arbeta nattetid. Se figur 3 för översikt av underrubrikerna. 

 

Figur 3. Översikt: Nattarbetets påverkan på vårdaren 

 

Känslor 

När informanterna arbetar på natten beskriver de att det råder ett lugnare tempo i staden. 

Trafiken är inte lika hektisk, det är färre bilar ute på gatorna och de kör med mer 

hänsyn. När personalen kommer hem till patienter så kan det också vara ett lugnare 

tempo från familjemedlemmar eller hemtjänst som möter upp vid dörren. Det framkom 
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att personalen arbetar mer intensivt fram till halvtre-tiden på natten och efter det blir det 

färre uppdrag. Detta upplevs som behagligt då de hellre arbetar tätare för att sedan 

kunna vila och ta igen sig. För att kunna hantera arbetet så vill informanterna ta det 

lugnt på morgonen när de ska gå av sitt nattpass. De beskriver hur de plockar ihop sina 

saker och bäddar sängen innan de går ner och äter frukost. De vill undvika att känna sig 

stressade vilket även gäller när de ska gå hem. Att inte stressa och själv bestämma hur 

de gör saker på morgonen gör att informanterna kan kontrollera sin egen sinnestämning. 

Informanterna beskriver att det är viktigt att känna sig presentabel när de arbetar. Om de 

luktar svett eller är sjaskiga så påverkar det humöret negativt. 

 

”Alltså jag upplever natten är ju alltid ett lugnare tempo utanför”. 

 

Det finns en ovisshet i arbetet. Informanterna vet inte vad de kommer ha för uppdrag 

eller ens om det kommer bli några uppdrag. Att ligga vaken och inte veta om det 

kommer dröja en minut eller en timma innan man får sin nästa utlarmning kan påverka 

deras humör. Informanterna uppger att ovissheten ligger till grund för att de inte går upp 

och lägger sig i stationens sängar, då de inte tycker att det är värt besväret när de måste 

springa ner igen om de får en utlarmning. De beskriver också hur det är när de kommit 

tillbaka till stationen. Det tidigare uppdraget kan vara kvar i huvudet och dessa tankar 

och känslor kan vara en orsak som gör att de ligger vakna. 

 

”Du vet inte vad du gör ena minuten, om du får sova, hur länge du får sova 

så att det liksom, det blir en börda på något vis med tiden, så känner jag 

det”. 

 

När uppdragen kommer beskriver personalen att de kan uppleva irritation gentemot 

larmet och att de blir störda. Denna irritation kan hålla i sig tills de träffar patienten. Att 

behöva vakna och gå ur sin säng är ett moment som påverkar informanternas tålamod 

och beskrivs som påfrestande. Upplevelsen är att folk åker in för mindre akuta åkommor 

dygnet runt idag och informanterna känner att många uppdrag som de åker på kan vänta 

till dagtid eftersom det inte är tillräckligt akut i deras ögon. 

 

”Just det att man blir lite surare kanske på natten. Man indirekt eller 

omedvetet känner sig att man blivit störd fast att det är ens jobb så har man 

blivit störd. Sen kommer man fram och är nästan irriterad hela vägen tills 

man kommer fram till patienten”. 

 

I materialet framkommer att nattarbetet påverkar informanterna även dagtid, de känner 

att de inte orkar mer. Just nattpassen beskrivs som en stor glädjedödare i deras liv och 

de hittar inte glädjen i sitt arbete längre. 

Informanterna beskriver hur de förbereder sig inför ett nattpass. Informanterna uppger 

att de kan viga hela dagen åt att förbereda sig inför arbetspasset, det kan börja redan när 

de vaknar. De ställer inga klockor på morgonen utan sover så länge som möjligt, tänker 

positiva tankar, äter bra mat och tränar. Informanterna försöker få lite ljus på dagen för 

att några timmar innan nattpassets början få några extra timmars sömn eller vila på 

soffan så de är pigga inför natten. De upplever att den egna inställningen till nattarbete 

har stor betydelse för hur de klarar av det. 
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”Sova kanske till tolv och sen vara uppe få lite ljus, lite D-vitamin på mig 

och sen gå och lägga mig igen en två till tre timmar innan jag åker iväg och 

jobbar, för det har jag upplevt att jag mår lite bättre. Får se lite ljus”. 

 

Informanterna upplever att de förbereder sig väl och har den mentala inställningen att de 

ska vara uppe och arbeta hela natten. I resultatet framkommer att informanterna ser det 

som ett eget ansvar att förbereda sig inför nattpasset på ett bra sätt. De är självkritiska 

mot hur de förbereder sig och beskriver hur deras egna förberedelser inte alltid är 

optimala. Den sociala situationen, exempelvis när barnen alltid måste väckas vid en viss 

tid för att gå till skolan, kan försvåra förberedelserna som informanterna vill göra. Då 

det är stora variationer mellan de olika nattpassen känner informanterna att det är svårt 

att veta hur de ska förbereda sig. Informanterna har en förhoppning om att det ska vara 

en lugn natt men vet att det inte alltid är så. Därför är det viktigt att vila när tillfälle ges 

under natten. De vet med deras erfarenhet att den helgen lönen kommer är det mer att 

göra. Inställningen är då att få vara vakna hela natten. Informanterna upplever att det är 

skönare om ingenting händer på natten så att de slipper vara ute i mörker och köra. 

 

Inställningen till mat är att bibehålla de mattider som gäller under vanliga vardagar. 

Även då de arbetar natt så vänder de inte på mattiderna och äter stora måltider nattetid 

utan klarar sig med frukt, filmjölk, smörgåsar och kaffe för att sedan äta frukost innan 

de åker hem. 

 

”Sen också ha en inställning där det ingår i att man är inställd på att ett 

nattpass innebär att man arbetar och är vaken hela passet. För det tror jag 

är viktigt också med den här mentala inställningen”. 

 

Informanterna beskriver att de är i bra form, tränar regelbundet och har en inställning 

som innefattar att de vill arbeta. Ändå upplevde de att det var någonting med att arbeta 

natt som inte fungerade. De får inte ihop helheten utan känner att det antingen är det 

sociala livet eller arbetslivet som får bestämma. De informanter som har barn eller andra 

sociala faktorer vilket påverkar deras förberedelser känner att de vill göra fler 

förberedelser än vad de kan och beskrev därför en känsla av att inte räcka till gentemot 

arbetet. När informanterna arbetar upplever de att de var tvungna att anstränga sig extra 

mycket för att prestera intellektuellt på natten. De har samma ambitionsnivå men de 

upplever att deras beslut tar längre tid och förmågan att analysera situationer är nedsatt. 

Små misstag beskrivs av informanterna, fel som de vanligtvis inte begår sker i högre 

utsträckning nattetid. 

 

”Enkla klantighetsfel märker jag på natten. Jag vet bara att sätta nål, jag 

misslyckas nästan aldrig. Jag tror man går småmisstag. Jag brukar vara en 

hejare på att sätta nål men misslyckas jag visst fan är det på natten”. 

 

Känslan av att inte räcka till gäller även i hemmet efter arbetspasset. Informanterna 

beskriver hur de är griniga när de arbetar intensivt och att tålamodet inte räcker till utan 

går ut över familjemedlemmarna där hemma. När de arbetar natt vill de bara 

koncentrera sig på sig själv. 
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”Jag försöker att inte boka in något annat den dagen. Jag kan lägga ifrån 

mig luren, telefonluren liksom så att för jag vill inte ha med folk att göra 

och jag är irriterad, det märker jag själv. Det säger min man också att jag 

vill bara vara ifred så det är ingen bra dag, nej det är det inte”. 

 

Kropp 

I intervjuerna berättar informanterna om hur deras kroppar kan reagera under 

nattarbetet. Det handlar om att de mår illa av trötthet, är svettiga och känner sig olustiga 

eller ofräscha när de vaknar upp på soffan då utlarmningen kommer i radion. Att de på 

grund av sina symtom känner sig nästan beredda på att göra vad som helst bara för att få 

vila i en säng några minuter eller att arbetspasset ska ta slut. Informanterna beskriver 

hur de lärt sig att inte äta stora måltider efter midnatt eftersom de då blir helt slutkörda 

några timmar senare. Efter arbetet kan informanterna också må dåligt. De upplever att 

arbetet sliter väldigt mycket och återhämtningen de får är ett måste för att kroppen ska 

kunna fortsätta. En liknelse som används av en informant är att det ibland kan kännas 

som om en ångvält har gått över en och man måste hem. Informanterna uppger att de 

hör kollegor prata om huvudvärk efter nattpassen men att de själva inte drabbats av det. 

De beskriver också att dagen efter kan det kännas som en bakfylla och att de inte är 

pigga. 

 

”Men så ett tag så var jag uppe ganska tidigt efter ett nattpass men jag 

har… Jag mådde inte så bra av det, jag kände att jag fick magkatarr och 

inte var så alert, så jag har börjat att tänka om lite granna där. Sover lite 

längre faktiskt efter nätterna”. 

 

Det finns en förvåning bland informanterna att de inte orkar med arbetet. De uppger att 

de arbetat nätter i många år och även på andra arbeten än just ambulansen, men att det 

har blivit tungt att orka. Informanterna tror att det är åldern som är orsaken till detta. De 

märker av den fysiska tröttheten mer nu än vad de gjorde när de var yngre. Det 

framkommer i materialet att de inte tycker nattarbetet blivit värre på pappret utan de 

upplever att de kör lika mycket nu som förr. De har en känsla av att åldern har betydelse 

så de inte kan prestera bra, varken på natten eller också dagen efter. De uppger att de 

sista timmarna av natten är värst och det är ansträngande att orka så många timmar i rad. 

Informanterna upplever att det påtagligt varierande arbetstempot sliter på kroppen. Att 

få ett stresspåslag när utlarmningen kommer för att sedan varva ner efter uppdraget och 

eventuellt direkt få en till utlarmning och ett nytt stresspåslag. De kan inte hitta en 

balans i sitt arbete vilket de tror är lättare att hitta på ett kontorsarbete. 

 

”För att 14 timmar är som sagt var en lång tid. Jag har blivit äldre. Jag 

känner att det tar mer och mer på min kropp och min ork helt enkelt, det gör 

det. Jag har jobbat mycket natt i mina dagar men jag har aldrig upplevt det 

så tungt som det är idag”. 

 

Trötthet 

Informanterna upplever att sömnen på stationen är väldigt skild från hur sömnen är 

hemma i deras egen säng. På arbetet beskriver de att sömnen är ytlig och att de vaknar 
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flera gånger varje natt när de får sova en längre period. När de vaknar kan de undra var 

de är någonstans och när det är konstaterat att de är på jobbet somnar informanterna om 

igen. Ibland tar det lång tid innan informanterna kan slappna av och somna. 

Informanterna undrar ifall det är kroppen som är inställd på beredskap då de upplever 

att de vaknar precis innan sökaren börjar pipa. 

  

Den ytliga sömnen gör att informanterna aldrig går ner i någon REM-sömn utan snabbt 

är alerta direkt när de vaknar. När ambulanspersonalen får larm och blir väckta av 

sökaren uppstår några sekunders förvirring, oftast är detta sent på natten vid klockan tre 

eller fyra. Informanterna upplever sig vara som tröttast när de vaknar då. Kvaliten på 

den sömn personalen får under natten på arbetet upplevs som dålig. Även när de sover 

en längre tid känner de sig aldrig utsövda på morgonen. Trots att de upplever sömnen 

som dålig uppger informanterna att de inte har några mardrömmar eller sover oroligt 

även om det ibland kan vara mycket intryck som finns i huvudet. Informanterna 

beskriver inte sömnen som rogivande utan det är mer en vila. För att få en bra sömn och 

känna sig fräsch i kroppen behöver informanterna få en riktig nattsömn hemma. På 

arbetet väntar de bara på nästa utlarmning. 

 

”Alltså somnar jag så sover jag oftast gott men jag kan inte tycka att jag 

känner mig utvilad när jag vaknar på morgonen så uppenbarligen så sover 

man väl inte på samma vis på jobbet som man gör hemma ändå. För man 

känner inte riktigt att man är utvilad. Om man skulle få sova en hel natt 

igenom så känner man sig ändå inte utvilad”. 

 

Trots att sömnen är ytlig upplevs den som viktig för personalen. Att sova en halvtimme 

eller timma på arbetet ger extra energi för att orka med det fortsatta arbetet. 

Informanterna uppger också att de ibland inte vet om det är värt att lägga sig. Att bara 

sova en kort tid kan göra att de känner sig segare när de måste vakna upp. 

Informanterna lägger sig ibland med kläderna på i sofforna för att underlätta för sig 

själva när ett larm kommer. Känslan är att de ligger och vilar och sen bara behöver stiga 

rätt upp och ut till ambulansen. Hemma kan de somna skönt på sofforna och därför tror 

personalen att det går lika bra att sova på sofforna på arbetet. Informanterna uppger att 

de medvetet vill att kroppen skall känna en skillnad mellan att sova hemma och på 

jobbet. Därför bäddar de inte ner sig på jobbet på samma sätt som där hemma. 

 

”Det vet man, att sömnen är ungefär som att sova på en buss. Det är inte så 

bra kvalité på den. Det blir en behaglig vila ändå tycker jag och jag har 

faktiskt gjort det nu senaste året, jag brukar lägga mig med kläderna på 

sängen”. 

 

När informanterna kommer hem efter ett nattpass går de och lägger sig. Hemma får de 

sova utan att bli störda och kan själva bestämma när de ska gå upp. De ställer oftast inte 

någon alarmklocka. Även om de sover hemma så är inte sömnen lika bra som på den 

riktiga natten. Det är ljust ute vilket informanterna tycker påverkar sömnen negativt, de 

kan inte sova lika länge som på natten. Ljuset kan även påverka hur lång tid det tar att 

somna när de väl kommit hem från arbetet, även om persiennerna är neddragna. 
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Informanterna uppger även att de kan tycka att det är bra med en mindre bra sömn på 

dagen efter nattarbetet då de vill komma in i rätt dygnsrytm så snabbt som möjligt 

eftersom de sällan arbetar två nätter i rad. 

 

I materialet framträder trötthet som något centralt för informanterna när de pratar om 

natten. De beskriver olika grader och olika former av trötthet vid olika tider. I resultatet 

utläses att tröttheten kan bero på hur individen mår fysiskt och psykiskt för stunden. När 

människan har en sämre period så påverkar det nattarbetet mer genom att de är trötta. 

Informanterna ser trötthet som en självklarhet och att ibland vara trött på arbetet är 

normalt, vilket alla kan vara. Förekomst av trötthet under natten upplevs däremot mer 

frekvent än under dagpassen. 

 

Informanterna beskriver den senare delen av natten som värst gällande trötthet. Oavsett 

vad de har gjort för förberedelser eller gjort under den del av natten som varit så blir de 

trötta framåt fyra tiden på morgonen. Informanterna upplever att tröttheten är värre 

under vinterhalvåret då det är mörkt och kallt ute. Tröttheten beskrivs av en informant 

som en ”obehaglig tyngdkänsla i huvudet, du orkar bara inte hålla upp det”. Personalen 

kan uppleva tröttheten som så stark att de är rädda för att somna när som helst ifall de 

sluter ögonen. 

  

När informanterna är trötta finns känslor och tankar att de inte borde köra ambulans. De 

berättar att det finns flera tillfällen när de varit nära att somna då de kör. Vetskapen om 

att de har både en patient och en kollegas säkerhet att tänka på spelar ingen roll när 

föraren har svårt att hålla ögonen öppna. Trots genomgångna kurser i bilhantering inser 

informanterna att de inte kan köra bil när de är så trötta. De upplever att de kör fortare 

än vad de egentligen gör. När informanterna sitter bak i ambulansen med en patient är 

det lättare att vara vaken eftersom patienten hjälper till att hålla dem vakna. Efter ett 

uppdrag när ambulansbesättningen är på väg hem till stationen beskriver informanterna 

att det är lätt att somna om de inte kör ambulansen, speciellt om adrenalinet från 

utlarmningen har gått ur kroppen. 

 

”Svårt att hålla ögonen öppna, grus i ögonen. Känner att jag borde nog inte 

köra bil nu, så den känslan. Jag har kollegans och min egen och framförallt 

patientens säkerhet om jag har patient i bil att tänka på”. 

 

Tröttheten bidrar till att informanterna inte prioriterar lätta åtgärder som kan underlätta 

för dem själva. Ifall de inte har bäddat sängen tidigare på kvällen så orkar de inte göra 

det mitt i natten när de verkligen vill gå och lägga sig. Istället struntar de i att bädda och 

försöker klara sig ändå. När informanterna är som tröttast kan det vara svårt att sova 

även om det blir ett tillfälle. De är så trötta att de inte hittar ett läge att slappna av i. Att 

ligga vaken när de är trötta ger negativ energi, men det upplevs också som skönt att de 

får lägga ner huvudet på kudden och vila. 

 

Efter att tröttheten är som värst vid fyra tiden på morgonen beskriver informanterna att 

de blir mindre trötta framåt sex tiden och när de ska gå av sitt arbetspass. Det finns kraft 

och energi till att äta frukost men när de kommer hem så behöver de sova. Om 

informanterna har lång körväg hem kan de behöva stanna bilen för att sova en stund 

innan de kör vidare. Dagen efter arbetspasset följer tröttheten med och informanterna 
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beskriver hur de bara går runt hemma och gör lättare arbete då de inte orkar med några 

tyngre uppgifter. När kvällen kommer så är informanterna trötta igen och upplever att 

de kan lägga sig och sova för att vända dygnet tillrätta igen. 

 

”Sen kommer de här hundtimmarna som för mig inträffar mellan tre och 

fem någon gång då va. För att sen av någon konstig anledning piggna till 

framåt 06 som jag inte riktigt kan förklara hur det går till”. 

 

Informanterna har olika metoder för att hantera och motverka sin trötthet. En vanlig 

strategi är att bekämpa tröttheten med mat eller dryck. Informanterna dricker kaffe för 

att vakna. De kan också äta frukt eller lite godis för att bli uppiggade. De upplever att 

effekten varierar men det hjälper så att de är mer alerta vid nästa utlarmning. När de kör 

ambulansen och inte har möjlighet att vila så ligger informanternas fokus på att vara så 

säker i trafiken som möjligt. I ambulansen kan de tända belysningen, spela radio och 

sjunga med, dra ned rutorna för att få kalluft på sig eller helt enkelt sänka värmen. 

 

Fokus kan också hamna på att fysiskt försöka motverka trötthet. Informanterna 

beskriver att de medan de kör har nypt sig på innanlåret och övervägt att slå sig i 

ansiktet för att få adrenalin och då orka fortsätta köra. De berättar i intervjuerna att de 

inte vågar luta sig tillbaka på sätet utan försöker hitta en obekväm ställning när de kör 

eftersom de inte kan somna då. Vid långtransporter så pratar personalen med varandra 

för att ingen ska somna men då båda är trötta så är det ytliga samtal. Personalen tänker 

mycket på trafiksäkerheten och kan ibland stå still med bilen för att prioritera 

säkerheten. 

 

”Den sömn jag får, visst den är viktig ehh sova 15 minuter om man är 

skittrött. Det är ju bättre att ställa bilen och inte ha jätte bråttom och sova 

en 15 minuter så att man kan köra säkert till stationen, det ger ju lite men 

man är ju inte pigg mer än en halvtimme ändå på det, den lilla sömnen. 

Precis som kaffe ger en kvart ungefär. Så nä det är ju mycket sämre sömn 

men bättre det än ingen sömn alls”. 

 

När valmöjligheten finns väljer informanterna att vila för att hantera sin trötthet. Vila är 

det enda som hjälper och de försöker hitta alla stunder som de kan göra det. 

Informanterna beskriver hur det hjälper dem även ifall de bara får lägga huvudet på 

kudden en kort stund. Denna korta stund kan ge extra energi för att klara resten av 

arbetspasset. När informanterna jagar de få minuter då de kan vila lägger de sig på 

soffan med kläderna på. De vill undvika alla moment som tar tid, till exempel gå i 

trappor eller ta på sig kläder när utlarmningen kommer. 

  

”För då har man redan bestämt sig för det så ibland nästan kollar man, är 

det någon mer som ska sova här nere? Så man vet om det finns någon plats 

ledig. Helt sjukt egentligen. Mycket märkligt. Men så är det. Så man liksom 

sparar in tid tror jag man känner kanske. Med att lägga sig här nere”. 

 

Den slutgiltiga strategin för att hantera sin trötthet är när informanten kommer hem från 

arbetet och får sova på riktigt. Informanterna upplever dagen efter ibland som 

bortkastad när de bara sover. De beskriver också hur de ibland är hårda mot sig själva 
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och sätter ett alarm lite tidigare för att göra saker på dagen. Då får de vara lite trötta på 

dagen för att hinna med möten eller åtaganden men de är ändå mindre trötta än när de 

arbetar eftersom de har haft viss återhämtning. 

 

Informanterna beskriver hur de håller sig pigga när det är ett flöde i deras arbete. Att de 

inte är trötta när det finns arbete. De uppger även att de sällan är trötta men att det beror 

på arbetsmängden. Informanterna förbereder sig inför nattarbetet genom att sova innan 

arbetspasset och märker stor effekt av den sömnen då de orkar arbeta natten igenom. 

Resultatet visar att informanterna är pigga under den tidiga delen av natten och känner 

under den tiden att de kör bra och fattar relevanta beslut. De upplever att de kan bli mer 

trötta i huvudet om de sover på arbetet och sitter därför i sofforna och inväntar nästa 

larm. Mot slutet av passet, när nattimmarna har passerat, upplever informanterna att 

kroppen vaknar till och de är mer pigga. De upplever också att efter de sovit en riktig 

natt hemma, så kommer de snabbt tillbaka i normal dygnsrytm. 

 

”Första timmarna på natten ska vi säga mellan tolv och tre ja inte riktigt så 

långt som till tre de brukar gå bra, då brukar jag känna att jag liksom fattar 

relevanta beslut, jag är relativt alert i trafiken”. 

 

Vårdande 

I den generiska kategorin vårdande beskrivs de upplevelser som informanterna berättade 

angående själva vården under natten. Det visar sig att det fanns både jämlik och ojämlik 

vård och informanterna själva gör ofta jämförelser mot när de arbetar på dagen. 

Strukturen för vårdande ses i figur 4. 

 

Figur 4. Översikt: Vårdande 

 

Att vårda jämlikt 

I materialet framkommer att informanterna upplever att de ger samma vård dag som 

natt. De lyssnar lika mycket på patienten om vad den har att säga och gör allt för att 

patienten inte skall känna sig obekväm för att den ringt efter ambulans på natten. 

Informanterna vill att alla inblandade ska förstå att ambulanspersonalen är pigga och 

alerta även på natten. Materialet visar på att vårdmötet inte skiljer sig beroende på 

vilken tid det är på dygnet eftersom de är inställda på att jobba hela natten. Patienterna 
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skall ha det bra och känna sig bekväma. De ska vara i fokus vilket är hur 

ambulanspersonalen arbetar även dagtid. Resultatet visar på att det finns en 

medvetenhet hos informanterna om att deras beteende kan vara annorlunda nattetid och 

därför anstränger de sig extra för att eliminera skillnaderna. 

 

”Jag försöker alltid vara lyhörd och lyssna in med en gång vad de har att 

säga så det är de som är i fokus. Men det gör jag även på dagtid också”. 

 

Personalen följer samma rutiner och kontrollistor oberoende om det är dag eller natt. 

Bilen ska vara funktionsduglig och all utrustning ska finnas och vara kontrollerad. Då 

de arbetar på samma sätt hela tiden blir inte vården annorlunda. Informanterna nämner 

bland annat en bedömningsmall som används på alla patienter. Detta medför att 

bedömningen är samma mellan olika sjuksköterskor. Det är bra att bedömningsmallen 

finns då informanterna kan ha förutfattade meningar när de får sin uppdragsinformation 

från SOS. Detta är jämlikt beteende dagtid som nattetid. Att arbeta efter samma rutiner 

kommer väl till pass då informanterna skriver patientjournalerna direkt efter avslutat 

uppdrag då informationen fortfarande är färsk i huvudet. Informanterna upplevde att vid 

de tillfällen de inte skrev journalen direkt kunde information glömmas bort. 

 

”Fördelen vi har idag det är ju att vi har vad heter det ehh ett system som 

heter metts som gör att vi ändå objektivt bedömer alla patienter”. 

 

Att vårda ojämlikt 

Informanterna upplever att de kör många fler ensamma och psykiskt sjuka personer 

nattetid. Sjuksköterskorna tror att ensamma personer och psykiskt sjuka mår sämre just 

nattetid och därför blir de, i informanternas ögon, onödiga körningarna 

överrepresenterade. Personalen beskriver att det förekommer en hel del diffusa 

utlarmningar nattetid och erfarenhetsmässigt har det visat sig att det sällan är något 

allvarligt. Informanterna uppger att det ligger till grund för att arbetet blir mindre roligt 

och att de inte gör mer än nödvändigt med patienterna. Deras förutfattade mening om 

patientens tillstånd kan påverka vården de tillhandahåller negativt. 

 

Trots förutfattade meningar ska patienterna bedömas objektivt vilket informanterna 

upplever att de inte gör så bra nattetid. De har en önskan om att ha samma vårdnivå 

dygnet runt men på natten upplever sjuksköterskorna att de verkligen måste kämpa för 

att vara i närheten av den vårdnivå de har dagtid. Informanterna tror att inställningen 

och engagemanget hos personalen är annorlunda på natten jämfört med dagen. 

 

”Jag har redan innan jag träffar en patient ehmm, kanske en lägre 

vårdnivå, jag är inte beredd att göra alla de moment som jag skulle gjort på 

dagen”. 

 

Informanterna upplever att de inte lägger ned lika mycket tid på anamnesen under 

natten. De intervjuar inte patienterna lika djupt utan det är korta snabba frågor. Det 

framkommer även att sjuksköterskorna ibland är ofokuserade och kan då komma på sig 

själva med att inte lyssna på de svar patienten ger. Informanterna vill bara transportera 
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patienten till sjukhuset. Sjuksköterskorna slarvar i större utsträckning och tar inte lika 

mycket kontroller, de gör inte det lilla extra för patienten. 

 

Ambitionsnivån kan påverkas utifrån larminformationens karaktär. Vid exempelvis 

barnlarm och hjärtstopp upplever informanterna att de vaknar till och är mer alerta till 

följd av ett adrenalinpåslag. Däremot rutinuppdrag som inte ger ett adrenalinpåslag ger 

inte någon förhöjd vakenhet och personalen kan därför ha en lägre ambitionsnivå. 

Adrenalinpåslaget tycks vara förknippat med erfarenhet då de som har mindre 

erfarenhet kan få adrenalinpåslaget vid fler typer av larm. De patienter som 

informanterna bedömer är riktigt sjuka ger ett adrenalinpåslag så de vaknar till och 

därför gör sitt yttersta så patienten får den bästa möjliga vården. 

 

Många gånger tänker personalen redan när de har fått larminformationen att patienten 

kan vänta med att söka vård till nästa dag utan att ens ha sett patienten. De har redan satt 

en diagnos och när de kommer fram till patienten vill de först och främst få sin egen 

uppfattning bekräftad. Personalen menar att de på natten har en sänkt kognitiv förmåga 

och därför tar deras beslut längre tid. Känslan är också att dessa beslut inte alltid är så 

bra utifrån patienternas behov. 

 

”Men fortfarande så är det ju upp till mig och min kollega att vara alerta 

och att bedöma patienten på rätt sätt och det upplever jag inte att vi gör så 

bra på natten som vi gör på dagen”. 

 

Det visar sig att informanterna tror att då alla som arbetar på natten är trötta finns en 

ökad risk för att göra fel, både från SOS men även när ambulansbesättningen kör i 

trafiken, bär bår eller gör bedömningar. 

 

Informanterna upplever att de har kortare stubin och är kortare i tonen gentemot 

patienterna nattetid. De beskriver att deras tålamod är mycket sämre. Det korta 

tålamodet kan drabba kollegor genom att de pratar mindre med varandra nattetid, men 

även andra organisationer som personalen arbetar emot kan drabbas. Det framkommer 

också att även om sjuksköterskorna själva inte tror att de har ett dåligt beteende så har 

de bevittnat kollegor som upplevs på ett sådant sätt. Informanterna är medvetna om sitt 

beteende men försvarar sig med att det är patienterna som är grunden till deras dåliga 

inställning. Sjuksköterskorna menar att otrevliga patienter har sig själva att skylla för 

personalens dåliga beteende. Informanterna berättar också att det bär emot att somna när 

de har en patient, men om patienten själv sover så kan vårdaren också somna då 

patienten inte höll vårdaren vaken. 

 

”Tålamodet, ja där känner jag att det har jag inte lika stort. Jag kan märka 

det när man hämtar typ rena fyllegrejor liksom det räcker ibland att man 

tittar på sin kollega så ah nej vi bara (schwish) vi bara släpar in dem. 

Snabbt och enkelt så. Det kan jag känna ibland att tålamodet är inte lika 

starkt”. 

 

Det visar sig också i resultatet att personalen i högre utsträckning går upp och tittar till 

patienten först och beslutar om de ska ta med någon utrustning senare. Är patienten i ett 
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dåligt skick får personalen gå tillbaka till bilen för att hämta utrustningen de faktiskt 

behöver. 

 

Informanterna upplever att eftersom bemanningen inom hela sjukvården sänks under 

natten blir arbetet krångligare nattetid. En del rutiner och arbetsförfaranden är 

annorlunda, exempelvis så tar inte sjukhuset emot alla typer av patienter. Patienter som 

dagtid kan få komma direkt till avdelningarna har inte heller den möjligheten nattetid. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En kvalitativ forskningsmetod med induktiv ansats har använts i studien då författarna 

ansåg den vara lämpligast utifrån syftet. Enligt Patel & Davidson (2011) lämpar sig den 

kvalitativa intervjun väl till att undersöka den intervjuades livsvärld. Den kan även 

användas till att undersöka uppfattningar angående ett fenomen.  

 

Författarna har enbart använt sig av en ambulansstation för att samla in resultatet vilket 

kan ses som en begränsning. Är ambulansstationen jämförbar med andra stationer i 

Sverige där de har liknande arbetstider och uppdragsmängd? Detta faktum får ses som 

en svaghet i studien men är samtidigt en medveten begränsning för att kunna hantera 

arbetet inom ramarna för en magisteruppsats. 

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av nattjänstgöring ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv. Detta har genomförts genom en intervjustudie. Författarna 

har börjat varje intervju med en öppen frågeställning ”Beskriv ett nattpass för mig” 

frågan ställdes inte ur ett patientsäkerhetsperspektiv utan kunde beröra precis vad som 

helst från ett nattpass. Författarna tror att den öppna frågan medförde att informanterna 

inte kände sig trängda eller obekväma vilket medförde en stor öppenhet hos 

informanterna. Denna öppenhet gjorde att informanterna med lätthet senare pratade om 

just området patientsäkerhet. Författarna såg ett klart samband med att allt 

informanterna gjorde under sina arbetspass kunde påverka patienterna i slutändan. Ingen 

av deltagarna uttryckte en vilja eller antydan om att de hade tagit illa vid sig av 

intervjun, inte heller att de behövde hjälp med efterföljande samtal. 

 

Författarna genomförde en provintervju för att lära sig tekniken att genomföra en bra 

intervju. Provintervjun lärde oss mycket och får ses som en styrka i arbetet då vi kände 

oss väl förberedda inför intervjuerna. När materialet var inhämtat och författarna 

lyssnade igenom intervjuerna upptäcktes dock att intressanta aspekter i materialet 

missades att följas upp. Det ses som en lärdom för författarna. Författarnas begränsade 

kunskaper om intervjutekniker måste därför ses som en svaghet i studien. 

 

Författarna har valt att inte använda någon form av gatekeeper vilket kunde innebära att 

studiens resultat hade tappat i styrka. Någon form av gatekeeper valdes bort då 

författarna ansåg att det förelåg en stor risk att inte uppnå den stora spridningen i 

materialet som nu är uppnådd. Ålder, kön och yrkeserfarenhet blev jämt fördelade och 

utgör en styrka i studien. Författarna hade inga större problem med att få informanter att 

delta i studien, vilket kunde bero på att författarna besökte undersökningsstället vid 
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flertalet tillfällen för att informera om studien. Det får ses som en styrka i arbetet att 

deltagandet var frivilligt, informanterna hade ett eget intresse att delge sina upplevelser. 

 

Alla intervjuer genomfördes i enskilda rum vilket ansågs vara viktigt för att 

informanterna skulle kunna prata öppet om vad de ville utan eventuella begränsningar 

för att andra människor kunde påverka dem. En del intervjuer genomfördes under 

arbetstid med viss risk för att intervjun skulle kunna bli avbruten. Under en av 

intervjuerna fick informanten ett uppdrag men då det var precis i slutet av samtalet så 

var uppfattningen att det inte påverkade intervjuns längd eller innehåll. Diktafon 

användes och var lånad från högskolan i Borås. Ljudkvaliten var mycket bra när 

författarna sedan skulle lyssna på intervjuerna samt transkribera materialet. 

 

Analysmetoden utfördes enligt Elo & Kyngäs, (2008) vilket var en metod som ingen av 

författarna tidigare använt. Till en början ansågs det svårt då det insamlade materialet 

var stort men med hjälp av grupphandledning kom författarna vidare i arbetet. Vidare 

ansågs det som en styrka i studien att flertalet människor kommit med idéer och tips om 

hur analysen skulle gå till då materialet blivit uttömt och rättvist behandlat. 

 

I resultatet framkommer bland annat att patienterna får sämre vård nattetid och att 

informanterna inte tar lika många kontroller. Författarna anser det viktigt att poängtera 

att studien utgick från informanternas upplevelser och inte patienternas. 

 

Resultatdiskussion 

Huvudkategorin i studien är nattjänstgöring. Resultatet har delats upp i tre generiska 

kategorier där det visats hur de olika delarna påverkar helheten. I diskussionen tas de 

mest intressanta fynden upp från varje generisk kategori för att titta djupare på fynden 

och förankra det med tidigare forskning. 

Organisation 

I intervjuerna och resultatet är trenden tydlig; det finns många åsikter om schemat och 

hur det ska vara utformat för att ambulanspersonalen ska kunna göra ett bra arbete och 

samtidigt ges möjlighet till god återhämtning och ha ett rikt socialt liv. Verksamheten 

har bland annat till skyldighet att främja sina anställdas hälsa genom en bra arbetsmiljö. 

Att inte få möjlighet till att äta, att köra bil många timmar utan rast, övertid och extra 

arbete är inte bra för arbetsmiljön och personalens hälsa. Knauth och Hornberger (2003) 

menar att en schemamodell där personalen själva får vara med och påverka utifrån egna 

förutsättningar leder fram till bästa resultat då individen själv känner av hur hon kan 

arbeta. 

 

Det finns många negativa följder av att arbeta natt för människan. Eftersom sjukvården 

är ett område som inte går att stänga ner då patienter blir sjuka under dygnets alla 

timmar så måste ambulanserna rulla dessa timmar också. Folkard och Tucker (2003)  

har i en litteraturstudie sammanfattat forskningen som finns gällande produktivitet och 

arbetsplatssäkerhet nattetid. Resultatet visar att både säkerhet och produktivitet minskar 

under natten och för att minimera riskerna att göra fel nattetid så måste ledningen känna 

till de olika faktorer som påverkar just säkerhet och produktivitet. Antalet nätter i rad, 

längden på arbetspassen, hur många raster och hur långa dessa är under passet spelar 
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stor roll. Ett nattpass på åtta timmar med en rast kan vara mer farligt avseende säkerhet 

och att göra fel än ett långt arbetspass där det finns möjlighet till flera raster. Då vi nu 

vet dessa faktorer kan ambulansverksamheten också följa med i denna forskning och ge 

deras anställda rätt verktyg för att kunna arbeta säkert under natten.  

 

Arbetsförfarandet som råder i ambulansen med stor ovisshet om hur ett arbetspass 

kommer te sig gör att det är svårt för ledningen att ge specifika tider för måltider eller 

rast. Att tillsätta mer pengar för fler resurser skulle kunna underlätta då man kan planera 

raster bättre och ändå ha lika många ambulanser aktiva som idag. Fler ambulanser 

skulle kosta mer pengar, men troligtvis minska belastningen för personalen så de 

förhoppningsvis kan arbeta ända fram tills pensionsåldern vilken troligtvis kommer öka 

de närmsta åren. På barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) i Lund arbetar 

specialistsjuksköterskorna 28 timmar i veckan på en heltidstjänst. Sjukhuset har gjort 

denna arbetstidsförkortning då de har insett att personalen har ett specialiserat och 

tekniskt avancerat arbete där de behöver vara fokuserade hela tiden för att patienterna 

ska kunna få en säker vård (Kallin & Olsson 2013). Den faktiska arbetstiden för 

ambulansen i Södra Älsvsborgs län kan bli 46 timmar när jourtjänstgöring är inräknad 

som faktiskt arbetstid eftersom personalen är tvungen att vara på stationen under den 

tiden. Vad är skillnaden mellan dessa två specialistyrken? Är BIVA:s arbete så mycket 

mer krävande än ambulansens?  

 

För att orka arbeta till pensionsåldern tror författarna att personalen bör övergå från att 

köra akutambulans till att istället köra enbart ambulanstransporter. Det har visat sig i en 

studie gjord av Backé, Kaul, Klußmann, Liebers, Thim, Maßbeck och Steinberg (2009) 

att de som arbetar i akutambulanser har mer stresshormoner i kroppen jämfört med de 

som arbetar med ambulanstransporter. Således sliter det mindre på kroppen att köra 

sjuktransporter. Knutsson (2003) har studerat och sammanfattat de studier som tar upp 

alla kroniska sjukdomar som skiftarbete kan leda till. Det är även denna bit som 

ledningen måste ta ansvar för så att personalen som arbetar inom sjukvården på natten 

får rätt förutsättningar för att inte bli sjuka. Den ökade dödlighet som finns bland de 

som arbetar prehospitalt i Sverige (Suserud & Svensson, 2009) bör vara något som 

organisationen tar på allvar. 

 

Ovissheten som finns i arbetet påverkar också den anställde med stress vilket Jonsson, 

Karlsson & Niemelä (2011) visar i sin studie. Ovissheten att de som arbetar inte vet hur 

många eller vad för typ av larm de kommer åka på under passet. Ifall de kommer kunna 

äta sin mat eller om de själva kanske kommer råka ut för en olycka är påfrestande både 

psykiskt och fysiskt. Trafikverket har lagar för yrkesmässig trafik där reglerna för 

vilotider är väldigt strikta. Ambulanspersonalen kör fordon som klassas som tung trafik 

men har dispens från dessa regler (Europaparlamentets och rådets förordning 2006). 

Mot slutet av ett arbetspass kan ambulanspersonalen ha varit vaken längre än 17 timmar 

i sträck. Deras reaktionsförmåga och sätt att analysera situationer är då nedsatt och kan i 

det närmaste klassas som att de kör under alkoholpåverkan (Williamson & Feyer, 

2000). Detta är inte förenligt med säkerhet varken för personal, patient eller andra 

trafikanter. Då organisationen har alkoholmätare och testar ambulanspersonalen vid 

början av varje arbetspass visar de att de tänker på trafiksäkerheten, men de måste också 

se till att deras förare får tillräcklig vila på ett långt pass annars kan olyckor ändå ske. 

Författarna är medvetna om varför räddningsfordon är undantagna EG lag nr 561/2006 
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men menar att det bara är vid särskilda omständigheter som vi ej ska försöka följa dem. 

Vid normalt arbete bör dessa lagar gälla även räddningsfordon, till exempel 

ambulansen. 

 

I resultatet framkommer också att informanterna anser att ambulansledningen har ett 

ansvar att tillsammans med politiker informera mer om vad vi i ambulansen gör för 

någonting och när ambulansen är tänkt att användas. Detta instämmer författarna i. En 

studie av Camasso-Richardson, Wilde och Petrack (1997) har visat att många 

ambulansuppdrag är av en medicinsk bedömning vid ankomst till akutmottagningen 

onödiga. I studien uppgav många patienter att de inte hade möjlighet att ta sig in på 

annat färdsätt men när de åkte ifrån akutmottagningen så kunde flera av patienterna åka 

i privat bil. Ifall allmänheten hade mer information om hur ambulansen är tänkt att 

användas tror inte författarna att det hade varit lika många onödiga uppdrag. 

 

Polisen har börjat gå ut i sociala medier för att visa hur de arbetar och för att 

allmänheten ska få en förståelse för vad de gör. Här tänker författarna att 

ambulansorganisationen skulle kunna göra någonting liknande så allmänheten också 

kan få en ökad förståelse för vad ambulanspersonalen gör och att det inte är förbjudet att 

vid mindre akuta sjukdomar ta sig in på annat sätt än just med ambulans.  

 

Nattarbetets påverkan på vårdaren 

Informanterna har beskrivit nattens miljö som lugn och rogivande, tempot saktas ner 

och det är inte lika hektiskt. Alla som är vakna eller aktiva nattetid är mindre alerta och 

de tar hänsyn till detta tempo genom att ta det lugnt. Då människan är biologiskt inställd 

på sömn nattetid går det emot naturen att arbeta på natten, människan blir trött. I 

resultatet framkommer att informanterna förberedde sig genom att försöka sova eller 

vila innan passet. De som inte kunde göra det innan passet försökte ta alla tillgängliga 

stunder för att vila på arbetet. 

 

Forskning av Daurat & Foret (2004) visar att man kan ha olika strategier för sömn och 

arbete nattetid. Ifall personalen vet att de får sova en eller flera timmar på natten under 

arbetspasset förbereder de sig inte lika mycket med sömn. Om personalen vet att de inte 

får sova på arbetet så sover de mer i anslutning till arbetet så de orkar vara uppe och 

arbeta hela natten. I studien av Daurat & Foret (2004) sågs ingen skillnad i den totala 

mängden sömn deras informanter fick, men de som sov under arbetspasset hade lättare 

att återanpassa sig till normal dygnsrytm. I ambulansen finns det möjlighet att vila när 

arbetet tillåter men det går aldrig att veta ifall det kommer bli vila eller inte. 

Informanterna i vår studie anser att det är svårt att förbereda sig men eftersom det inte är 

självklart att det finns tid för vila bör alla som arbetar nattpass förbereda sig på att vara 

vakna och arbeta hela natten.  

 

Författarna tror att den mentala inställningen till nattarbete är av stor vikt för hur 

arbetaren hanterar nattpasset. Informanterna uppger att för tio år sedan var det mer 

vanligt att de kunde sova flera timmar under natten men idag är det inte längre så. Den 

mentala inställningen måste följa med i tiden och det är viktigt att vara redo för konstant 

arbete utan sömn under sitt arbetspass. Här har individen ett stort egenansvar till sina 
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egna förberedelser och organisationen kan inte påverka detta, däremot kan de ge råd och 

tips på hur personalen kan förbereda sig optimalt. 

 

Att ha den mentala inställningen att arbeta hela natten gäller utifrån de premisser som 

finns idag. Ifall arbetsförhållandena ändras och det schemaläggs raster där personalen 

inte blir störd av utlarmningar kan det leda till positiva effekter och motverka 

personalens trötthet. Smith, Kilby, Jorgensen och Douglas (2007) visar hur de positiva 

effekterna av en kort schemalagd vila under natten gjorde deltagarna i deras studie blev 

mer alerta och att de upplevde sig mindre sömniga. De positiva effekterna av den korta 

sömnen höll i sig flera timmar ända till de slutade sitt arbetspass. Med tanke på att 

informanterna i vår studie hade problem med ytlig sömn och svårt att koppla av när de 

skulle sova eller vila undrar författarna ifall någon skillnad hade kunnat påvisas med 

schemalagd rast/sömn då personalen inte kan bli störd. Försvinner den underliggande 

stressen och kan personalen sova djupare då? 

 

Vårt resultat visar att trötthet är ett problem vid nattarbete och det är inte konstigt. 

Kroppen går på lågvarv och hormonbalansen i kroppen är annorlunda då den förberett 

sig på återhämtning under sömncykeln (Åkerstedt, 2001). När informanterna väcktes 

klockan fyra på natten av ett larm var de förvirrade. Detta beteende bekräftas som 

normalt av Åkerstedt (2001) eftersom kroppen är i djupsömn då. Att väckas mitt i natten 

gör att kroppen utsätts för stresshormoner. Informanterna påverkas även vid 

utlarmningar av stresshormoner. Detta är inte bra för deras kroppar eftersom det sker 

varje gång de arbetar. Att utsättas för dessa stresspåslag under flera år på sitt arbete är 

inte förenligt med god hälsa (Jonsson, Karlsson & Niemelä 2011). 

 

I resultatet framkommer olika tekniker för att hantera tröttheten. Det kan innefatta att 

fysiskt slå sig själv, dricka kaffe eller sova. Vissa av dessa strategier är bra andra är 

mindre bra. Caldwell (2001) listar de vanligaste sätten att hantera trötthet eller 

utmattning. Att höja volymen på radion eller dra ner fönster i bilen för att få kalluft har 

bara visat sig ge en marginell och kortvarig effekt. Det är vetenskapligt bevisat att kaffe 

kan användas för att tillfälligt öka kroppens vakenhetsgrad. Du kan lura kroppen en viss 

tid men i slutändan måste kroppen få sömn för att återhämta sig (Caldwell 2001). Den 

bästa sömnen är självklart en riktig nattsömn som är ungefär åtta timmar och som är 

mellan klockan 23-07 (Åkerstedt 2001). Men då vi arbetar natt och inte kan få denna 

sömn är det viktigt att vi minimerar kronisk sömnbrist. Enligt Caldwell (2001)  kan vi 

minska sömnbristen med strategiska raster där vi tillåts ha en lätt sömn. Helst ska dessa 

raster vara upp till två timmar långa men det har visat sig att även små raster på 5-20 

minuter har effekt mot trötthet. Om individen använder rätt strategier för att hantera 

tröttheten så minskar risken för olyckor och individens prestation, produktivitet och 

arbetsglädje kommer att öka (Caldwell 2001). Är det bara en tillfällighet att de största 

olyckorna händer på natten? Titanic, Exxon Valdez och Tjernobyl alla skedde under 

nattimmarna. 

 

Eftersom organisationen inte tillämpar de här åtgärderna med strategiska raster i arbetet 

idag ser vi i resultatet att informanterna var trötta och irriterade under natten men även 

när de kommer hem efter arbetspasset. Författarna tror att känslan av att inte räcka till 

för patienterna och för sina närmast anhöriga är utbredd. Författarna tror att med rätt 
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förberedelse och rätt förutsättningar från organisationen så underlättas nattarbete och 

den som arbetar kan även uppleva sig relativt pigg. 

 

Vårdande 

Resultatet visar att patienten riskerar att få en annorlunda vård på natten jämfört med 

dagen. Författarna blev förvånade att det framkom så klara resultat trots att de ligger 

textnära i studien och inte har tolkat vad informanterna sa. Rogers, Hwang, Scott, Aiken 

och Dinges (2004) visar att sjukvårdspersonalen begår fler misstag och det inträffar 

många fler tillbud sent på deras skift. Efter att personalen arbetat mer än 12,5 timmar i 

rad, har arbetat mer än 40 timmar under en vecka eller då de arbetar på övertid begås 

fler misstag. Informanterna i denna studie upplevde att misstagen ökade på natten för 

alla inblandade och denna upplevelse överensstämmer med ovannämnda artikel. Under 

natten är arbetspass längre än 12 timmar vanligt inom ambulansen, det är heller ingen 

ovanlighet med övertid. Långa arbetspass kan vara en av orsakerna till annorlunda vård. 

 

Ambulanspersonalen upplever också att deras engagemang och inställning är lägre 

nattetid. Deras tolerans mot vad de uppfattar som dåligt beteende från patienterna är 

lägre. Resultatet tyder på att de inte visar patienterna samma respekt på natten som de 

gör på dagen. Att till exempel släpa in personer i ambulanser för att det ska gå snabbare 

är fel. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) gör ingen skillnad på dag och natt vad 

gäller att visa respekt mot patienterna. 

 

Det framkommer även att de inte tar lika djup anamnes under nattpasset. Skillnaderna i 

sättet att ta en anamnes är väldigt ojämlikt för vården då de i och med sämre anamnes 

inte har samma grund för att kunna fatta rätt medicinska beslut som de hade haft på 

dagen. När de inte är tillräckligt delaktiga i samtalet med patienten och bjuder in denna 

till att dela sina upplevelser och erfarenheter ser de inte heller dennes livsvärld och kan 

missa en del av sjukdomen (Dahlberg & Wireklint Sundström 2011). När 

ambulanspersonalen har tagit en sämre anamnes i första vårdmötet följer detta med hela 

vägen till akutmottagningen. På akutmottagningen måste läkaren vara uppmärksam på 

att ta en fördjupad anamnes då det inte gjordes under det första mötet. Eftersom de som 

arbetar under natten är trötta är det lätt att misstag fortsätter och den fördjupade 

anamnesen dröjer. Då har vården felaktigt skjutit över ansvaret på patienten att 

informera om sitt tillstånd utan att personalen ställer de korrekta frågorna.  

 

Sjuksköterskans kliniska bedömningar har en stor påverkan på om vården är säker eller 

ej för patienten. Om sjuksköterskan gör fel bedömning av patienten och väljer att lämna 

den hemma utan vård kan det ha mycket mer förödande konsekvenser än en 

felmedicinering av ett läkemedel när ambulansen är på väg in till sjukhuset (Atack & 

Maher 2010). Eftersom ambulanspersonalen verkar vara medvetna om att de gör fler 

misstag under natten, vad gör de då för att motverka detta? 

 

Informanterna uppger även i studien att de inte blir påverkade av att jobba natt eller att 

patienterna får någon sämre vård just nattetid. Författarna har grundat sin studie på åtta 

informanter som självfallet är olika, syftet är inte att jämföra dem men samtidigt väcks 

frågan om hur de informanter som inte upplever att det är ett problem förbereder sig, är 

det där skillnaden finns? Denna forskning kan inte avgöra denna frågeställning. 
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Vidare forskning 

I framtida forskning vill författarna se oss fler studier på patientvården nattetid i 

ambulansen. Då vårt resultat tyder på att personalen upplever att patienterna får sämre 

vård skulle det vara av intresse att kvantifiera detta och ta reda på om det är så. En 

annan gren av forskning som skulle vara intressant är att ändra schemat. Skulle de som 

arbetar vara piggare på natten om de hade treskift och alltså arbetade ungefär samma 

tider som de gör inne på sjukhuset? 

 

Kliniska implikationer  

 Organisationen kan erbjuda bra och nyttig mat eller till exempel frukt för att 

motverka nattarbetarnas trötthet. 

 Se till att det alltid finns möjlighet för bra vila/sömn på arbetsplatsen och även 

under passningsuppdrag på andra ställen förutom sin egen station. Lokalerna bör 

även vara anpassade så att personalen inte behöver springa trötta i trappor 

nattetid. 

 Föreläsningar i hur tröttheten påverkar personalen psykiskt och fysiskt. 

Personalen kan där få tips och råd om hur de kan förbereda sig inför ett nattpass. 

 Inför schemalagd obligatorisk sömn/vila under nattpassen. Lös det genom fler 

resurser. 

 Korta ner arbetstiden så både nattpassens längd blir kortare men även 

veckoarbetstiden så personalen får mer tid för återhämtning.  

 Inför ett schema där individen själv får planera sina arbetspass utifrån den 

enskildes personliga förutsättningar. 

 Mer ersättning för obekväm arbetstid så personalen känner att deras arbete 

nattetid uppskattas. 

 För att kunna arbeta till 65 års ålder med nuvarande belastning och situation 

inom ambulansen föreslås att personal som jobbat länge inom ambulansen 

istället börjar köra sjuktransport enbart dagtid, då detta sliter minde på kroppen. 

 

Slutsats 

Författarna menar att organisationen inom ambulanssjukvården inte är anpassad för 

nattjänstgöring idag. Resurserna är knappa och ambulanserna får vara ute på uppdrag 

stor del av natten. Schemats utformning gör att personalen ständigt måste vända på 

dygnsrytmen vilket sliter på kroppen.  

 

Resultatet pekar på att sjuksköterskorna klart och tydligt inte orkar jobba under de 

förutsättningarna som finns idag. Nattetid får patienterna inte den vård som de har rätt 

till och blir lidande på grund av vårdarnas dåliga arbetssituation. Det som måste till är 

en ”cost-benefit” analys av situationen. Är samhället beredda på att fler människor 

avlider på natten än på dagen eftersom det kostar för mycket att utöka 

ambulansresurserna nattetid?  

 

Är allmänheten medvetna om att de folkvalda politikerna indirekt godkänner att 

patienterna får en sämre vård nattetid? 
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Bilaga 1 

 

 

Inbjudan till deltagande i magisteruppsats  

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot 

ambulanssjukvård vid Högskolan, Borås. Vi skriver en magisteruppsats under första 

delen av vårterminen. Syftet med studien är att beskriva upplevelser av nattjänstgöring. 

Ditt deltagande kan ge värdefull ny insikt om hur det är att jobba inom 

ambulansverksamhet nattetid. Intervjun baseras på en del frågor som skall ge dig en 

möjlighet att kunna prata fritt om dina upplevelser, känslor och tankar. Den kommer att 

ta cirka 45 min. Informanten har rätt att avbryta intervjun och därmed sitt medverkande 

i studien när som helst utan att ange orsak. Ditt deltagande i studien är naturligtvis 

frivilligt och allt material kommer att avidentifieras. Inga utomstående kommer att ha 

tillgång till det insamlade materialet. 

 

Vi söker dig som är sjuksköterska/specialistsjuksköterska och jobbar på ett schema som 

innehåller nattjänstgöring. Du ska även ha jobbat minst ett år inom 

ambulansverksamheten. Intervjun kan genomföras på ambulansstationen XXXXX eller 

annan valfri plats efter ert önskemål. Vi behöver komma igång med intervjuerna så fort 

som möjligt. Hör av er till någon utav oss för en intresseanmälan.  

 

Tack på förhand! 

Hälsningar  

 

________________________________________________ 

Lars Lanevi   David Rabe 

0709-677301   0707-175117 

S110551@student.hb.se S118757@student.hb.se 

 

Handledare 

Anders Jonsson, universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås 

Tfn: 033-435 40 00 (telefon växel) 

anders.jonsson@hb.se 
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Bilaga 2 

 
Verksamhetschefs godkännande av datainsamling  
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
mot ambulanssjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 
examensarbete på avancerad nivå. 
Syfte med examensarbetet är att kartlägga nattjänstgöring och begreppet trötthet.  
De allra flesta ambulanssjuksköterskor arbetar både dag och natt, människokroppen är inställd 
på att sova nattetid. Vi har intresserat oss för att se ifall trötthet är ett stort problem nattetid 
och ifall vårdarna tror att trötthet kan påverka patientvården. 
Metoden i examensarbetet är kvalitativ intervjustudie.  
Datainsamling kommer att ske genom intervjuer med sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor. 
Vi vill intervjua personal med minst ett års erfarenhet från yrket. De ska vara frivilliga och 
intresserade av att deltaga i studien. Intervjuerna uppskattas från 30 minuter till ca 45 minuter 
men är beroende på informanten. Platsen för intervjuerna är valfritt för informanten, helst i en 
lugn och avslappnad miljö exempelvis ambulansstationen XXXX, högskolan Borås. Vi vill 
underlätta för informanterna så mycket som möjligt och kan anpassa oss. 
Deltagarna kommer få information skriftligt och muntligt om studiens syfte samt om deras 
rättigheter och hur vi kommer behandla det material som de ger oss. 
Vi behandlar de uppgifter deltagarna ger oss anonymt och kommer avidentifiera personer och 
allt som avslöjar informantens identitet. Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet.  
Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring.  
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  
Hälsningar  
 
 
__________________________ __________________________  
Lars Lanevi           David Rabe  
 
E-post: lanevi@msn.com  E-post rabe.david@gmail.com  
Tfn 0709-677 301  Tfn 0707-175 117  
Handledare 
Anders Jonsson/Universitetslektor  
Magnus Hagiwara/Doktorand  
Institutionen för vårdvetenskap  
Högskolan i Borås  
E-post: anders.jonsson@hb.se 
E-post: magnus.hagiwara@hb.se 
Tfn: 033-435 40 00 (telefon växel) 

mailto:lanevi@msn.com
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Godkännande  
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Lars Lanevi och David Rabe 
genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  
Borås / 2013  
 
 
_______________________________  
XXXX XXXX 
Verksamhetschef/Ambulansen XXXXX 
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Bilaga 3 

 

Samtycke till deltagande i magisteruppsats.  

 

Hur upplever du som sjuksköterska det är att jobba natt? 

Intervjun som du väljer att delta i kommer att spelas in på band och senare analyseras. 

Dina personuppgifter kommer att avidentifieras genom hela arbetet. Du som informant 

har rätt att när som helst utan anledning avbryta ditt deltagande i studien. Inga 

utomstående kommer att ha tillgång till det insamlade materialet. Beräknad tid för 

intervjun kommer att vara cirka 30-45 min.  

 

 

”Jag samtycker till att delta i intervjun och att den får användas för vetenskaplig 

publikation. Jag har informerats muntligen om studien och tagit del av den skriftliga 

informationen”.  

 

 

Ort:______________ _______ Datum:_________________  

 

Underskrift:______________________________________ 

 

Namnförtydligande:________________________________ 

 

Underskrift kontaktperson:___________________________ 

 

Telefonnr till kontaktperson:__________________________ 

 

Mailadress:________________________________________ 
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Informationsblad till informanterna 
 

 

 

 

Nattjänstgöring 

Människan är fysiologiskt inställd att sova under natten vilket gör det biologiskt 

onaturligt för oss att jobba nattetid. Det finns människor som inte påverkas alls av 

skifttjänstgöring men vi är alla olika och det finns personer som måste sluta arbeta skift 

inom bara ett par år av olika anledningar. Inom ambulansverksamheten var det förr 

vanligt med dygnstjänstgöring men nu går de allra flesta stationer över till andra 

arbetssätt där man har ett blandat schema med natt- och dagtjänstgöring. Vårt 

magisterarbete har som syfte att beskriva sjuksköterskors upplevelser av nattjänstgöring 

utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Vi är intresserade för allt runt omkring både 

arbetet i sig men också andra faktorer som påverkar dig och din omgivning. Därför är 

dina tankar, känslor och erfarenheter kring nattarbete viktiga för oss. Vad kan påverka 

dig under nattarbete och eventuellt patienterna. Både positiva och negativa sidor vill 

belysas. 

  

 


