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SAMMANFATTNING    

Arbetet inom ambulanssjukvården innebär en daglig risk för svåra och traumatiska 

situationer. Att som personal ställas inför dessa situationer kan medföra olika psykiska, 

fysiska och emotionella reaktioner. Vid svåra och traumatiska situationer är det viktigt 

att ambulanspersonalen känner stöd från kollegor och ambulanschefen. Stödet är en 

viktig del till en god bearbetning av en traumatisk händelse. Syftet med studien är att 

undersöka ambulanspersonalens upplevelser av att hantera svåra och traumatiska 

situationer. Kvalitativ intervju valdes som metod för datainsamlingen och kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv inriktning valdes som analysmetod. Ett selektivt urval av 

deltagare gjordes från tre ambulansverksamheter i södra Sverige. Sammanlagt 

intervjuades sex personer, fem män och en kvinna. Intervjuerna inleddes med en öppen 

fråga och därefter följdfrågor utifrån informantens berättelse. I resultatet framkommer 

fyra faktorer som påverkar hanteringen av de svåra och traumatiska situationer som 

ambulanspersonalen ställs inför. Dessa faktorer är stödjande samtal, otillräckliga 

resurser, vårdarnas osäkra strategier och individuella förutsättningar. Det allra viktigaste 

för att skapa ett så bra stöd som möjligt var att ha förtroende för sina kollegor för att 

skapa en bra och öppen dialog. Det är även viktigt med en lyhörd chef som kan 

uppmärksamma om personalen mår dåligt. Chefen ska vara tydlig i sina beslut om att ta 

ambulanser ur drift eller om extrapersonal ska kallas in. Under organisationsfaktorn 

framkommer det att tids- och resursbrist är en bidragande del till att 

ambulanspersonalen inte hinner samtala och bearbeta en svår situation. Redan när 

ambulanspersonalen går in i sin yrkesroll förbereder de sig på att ställas inför svåra 

situationer, som ett steg i bearbetningen. Beroende på individuella förutsättningar 

reagerar och hanterar varje individ situationer på olika sätt, detta bör tas hänsyn till vid 

krishantering. Det förefaller som att hanteringen av krissituationer har försämrats och att 

det råder tids- och resursbrist i ambulansorganisationerna, vilket kan vara en viktig 

orsak till bristfällig bearbetning av svåra händelser. Slutsatsen är att det ibland saknas 

klara och tydliga rutiner för hur krishanteringen ska implementeras i verksamheten 

vilket kan leda till försämrat krisstöd för personalen. 

 

Nyckelord: Ambulanspersonal, krishantering, traumatisk händelse, upplevelse, 

organisation.
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INLEDNING 

Ambulanssjukvården har under de senaste tjugo åren genomgått en väldigt stor 

förändring. I dagsläget är en ambulans mer eller mindre en rullande akutmottagning, 

kompetensnivån ökar hela tiden och integreringen med sjukhuset blir större och större. 

Ambulanssjukvården ska även vara spjutspetsen i katastrof- och traumasituationer. 

Arbetet inom ambulanssjukvården ställer höga krav på personalen och det krävs goda 

och effektiva sätt att kunna hantera svåra upplevelser som personalen förr eller senare 

kommer att ställas inför, upplevelser som kan vara svåra att hantera självständigt. 

Traumatiska situationer som kan påverka en människa psykiskt och fysiskt är någonting 

som ambulanspersonalen omöjligt kan undgå i sitt arbete. Om personalen inte får någon 

god handledning och stöd i dessa situationer kan det i slutänden leda till att personalen 

drabbas av psykisk ohälsa. Hanteras inte detta rätt så drabbas inte bara personalen utan 

även arbetsgivaren som kanske måste sjukskriva personal som mår dåligt och det kan i 

vissa fall krävas stora resurser för att kunna hjälpa den drabbade att komma tillbaka till 

arbetet igen. Patienten kan även bli lidande om personalen inte fått bearbeta en 

traumatisk upplevelse eftersom förmågan att utföra en professionell vård kan försämras 

(Hochwälder, Ivarsson & Widell, 2002). Med denna studie vill författarna undersöka 

ambulanspersonals upplevelse av hanteringen av svåra och traumatiska situationer och 

med detta uppmärksamma risker som finns i arbetet. 

BAKGRUND 

Ambulanspersonal är en av de personalgrupper som i stor utsträckning utsätts för svåra 

och/eller traumatiska händelser. En svår och traumatisk händelse är när 

ambulanspersonalen utsätts för en händelse som orsakar ovanligt intensiva och starka 

reaktioner hos den enskilde individen (Buijssen, 1998). Enligt Jonsson (2004) är arbetet 

inom ambulanssjukvården förenat med traumatiska händelser och svåra situationer som 

inte går att undgå. Inom ambulansverksamheten där det förekommer svåra traumatiska 

händelser är det viktigt att personalen får det stöd och den handledning som bedöms 

vara nödvändig för den specifika situationen. Socialstyrelsen (1991:2) beskriver att 

ambulanspersonal som arbetar på en traumatisk olycksplats utsätts för både psykisk som 

fysisk belastning. Ambulanspersonalen är därmed i behov av bearbetning som grundar 

sig i den enskilda individens upplevelser och känslor. 

Ambulanssjukvård 

Enligt Nyström och Herlitz (2009, ss. 13-21) är ambulanssjukvård inte riktigt lik den 

sjukvård som bedrivs inne på sjukhuset, då den har helt andra förutsättningar och 

redskap. Ambulansen är ofta den första vårdande enheten innan patienten kommer till 

sjukhuset. Ambulanssjukvård skiljer sig från den på sjukhuset då ambulanspersonalen 

möter patienter med flera olika sjukdomstillstånd, till exempel medicinska, kirurgiska 

eller ortopediska sjukdomstillstånd. Detta gör att symtomen får behandlas istället för 

grundsjukdomen. Ambulanssjukvård omfattar alla åldrar medan vårdformer på sjukhus 

ofta domineras av specifika åldersgrupper. Enligt Jonsson (2009, ss. 39-47) skiljer sig 

även ambulanssjukvården när det handlar om upplevelser som anses som traumatiska 

för personalen, vilket kan vara olika från individ till individ. Det enda 
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ambulanspersonalen vet är att de förr eller senare kommer att ställas inför händelser 

som upplevs som svåra och traumatiska.  

Risker inom ambulanssjukvården och vad de kan leda till 

Jonsson och Segesten (2004) beskriver att ambulanssjukvården är ett riskfyllt arbete 

eftersom ambulanspersonal dagligen kan stöta på svåra och traumatiska situationer med 

kraftigt skadade och ibland avlidna människor. Aasa och Wiitavaara (2009, ss. 33-38) 

menar att ambulanspersonalen kan utsättas för psykiska och fysiska påfrestningar då de 

arbetar under stor tidspress, med direkt utryckning samt att de måste ha förmågan att 

handskas med traumatiska situationer. Jonsson (2004) menar att ambulanspersonal 

dagligen kan utsättas för hotande psykisk och fysisk påfrestning i samband med att de 

möter stora olyckor och tragedier. Trots att personalen kan utsättas för situationer som 

är svåra och traumatiska, har de svårt att förbereda sig och vara psykiskt redo för att 

möta en traumatisk situation. I flertalet fall upplever ambulanspersonalen stress i 

samband med uppdrag av mer traumatisk karaktär. Att arbeta inom ett yrke som ibland 

medför ökad stress i vissa specifika situationer kan leda till psykiska och fysiska 

yttringar som svar på stressen. Även Ploeg och Kleber (2003) beskriver att 

ambulanspersonal kan utsättas för stressfyllda arbetsuppgifter som i slutänden kan leda 

till psykiska och fysiska symtom.  

 

Studier påvisar att det inte enbart är svåra patientfall som är en stressfaktor inom 

ambulanssjukvård utan att även konflikter med kollegor, arbetsförhållanden, skiftarbete, 

övertid och konflikt mellan kraven från arbetet i relation till privatlivet påverkar de 

anställda, det vill säga faktorer som för stunden inte upplevs som traumatiska (Clohessy 

& Ehlers, 1999; Ward, Lombard & Gwebushes, 2006; Halpern, Gurevich, Schwartz & 

Brazeau, 2009). 

 

Socialstyrelsen (2008) beskriver att i samband med en traumatisk händelse upplever de 

flesta av den berörda personalen någon sorts reaktion. Reaktionerna kan övergå till 

allvarlig stress och alltför stor stressbelastning för den enskilda individen. Vid de 

situationer som stressbelastningen blir så pass allvarlig och påfrestande för individen 

kan denne drabbas av så kallat posttraumatisk stressyndrom (PTSD). Varför en individ 

drabbas av posttraumatiskt stressyndrom har många orsaker. Dels beror det på själva 

händelsen och de yttre påfrestningarna och dels på individens förståelse och hantering 

av situationen och de förberedelser som individen gör. Vad som till stor del även 

påverkar stressfaktorn är hur individen upplever händelsen och förmågan att se och 

avgöra vad som kan göras åt situationen. Efter en traumatisk situation kan mellan 5 och 

30 procent av berörd personal komma att drabbas av posttraumatiskt stressyndrom. 

Krisreaktioner och dess olika faser 

En traumatisk kris är en händelse som påverkar en människas psykiska och fysiska 

hälsa. Birkehorn (1998) beskriver att en traumatisk händelse är subjektiv. Personalens 

reaktioner på en traumatisk händelse är därmed specifik, vilket betyder att vissa 

personer reagerar mer på en specifik händelse medan andra personer reagerar mindre på 

samma händelse. Hammarlund (2001) menar att en krisreaktion är en upplevelse som en 

person kan ådra sig när en händelse inte går att klara av med tidigare kunskaper, 

erfarenheter eller reaktionssätt.  
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En krisreaktion delas upp i chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och 

nyorienteringsfas. Personer som befinner sig i chockfasen är inte själva medvetna om att 

de är i chock och för att en individ ska slippa konfronteras med en specifik traumatisk 

händelse och kunna klara av situationen stänger individen av sina känslor i 

chocktillståndet. Efter chockfasen menar Cullberg (2000) att den drabbade individen har 

svårt att redogöra för vad som skett eller minnas tiden då han/hon befunnit sig i ett 

chocktillstånd. Sandberg (2001) beskriver att förnekelse är en individuell räddning från 

den uppkomna situationen. Om en person helt skulle finna sig i och acceptera en 

traumatisk situation skulle psykiska åkommor, ångest och smärta bli alltför påtagliga 

och individen skulle bemästras av dessa negativa känslor. 

 

Reaktionsfasen är då individen börjar släppa på de outtalade och undangömda känslorna 

och börjar acceptera och få en inblick i verkligheten. Innebörden som blir, när individen 

blir tillgänglig för det som skett, är att han/hon drabbas av mycket känslor, tankar, oro, 

ångest, smärta, skuld och rädsla (Sandberg, 2001). När dessa känslor gör sig påminda 

kan det vara svårt för individen att anpassa sig till vardagen och verkligheten. Under 

reaktionsfasen kan dessa känslor vara svåra att hantera och på ett negativt sätt påverka 

en individ (Hammarlund, 2001). 

 

Bearbetningsprocessen består av att individens intensiva reaktionskänslor börjar avta 

och personen börjar se framåt. Individen börjar sakta gå tillbaka till verkligheten och så 

småningom börjar individen att anpassa sig till sin vardag och lära sig att leva med den 

traumatiska händelsen (Sandberg, 2001). 

 

Individen börjar under nyorienteringsfasen alltmer att återgå till en normal vardag. Den 

traumatiska händelsen kommer alltid att finnas med personen men händelsen väcker nu 

inga starka känslor som får konsekvenser för individen (Sandberg, 2001). Nyorientering 

innebär att den drabbade individen har tagit sig igenom den känslomässiga krisen på ett 

fullständigt sätt och bearbetat sina tankar och känslor så att det blivit möjligt att gå 

vidare i livet (Cullberg, 2000).  

Posttraumatiskt stressyndrom 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en stress-/ångestsjukdom som kan uppkomma 

efter upplevelser av traumatiska händelser som är så extrema att personen inte kan 

hantera dem. Sjukdomen kan enligt Dyregrov (2003) delas in i tre grupper:  

1) Ständigt återupplevande av den traumatiska händelsen, såsom påfrestande 

minnesbilder, mardrömmar eller starka och svåra reaktioner på liknade händelser som 

uppkommer i personens liv.  

2) Undvikande av känslor, tankar och aktiviteter som kan påminna om den traumatiska 

händelsen, samt svårigheter att komma ihåg detaljer från händelsen.  

3) Psykisk överspändhet, som handlar om att den drabbade drabbas av 

koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter och blir lättirriterad.  

Dessa symtom uppkommer vanligen efter en traumatisk upplevelse som inte har 

bearbetats eller behandlats (Dyregrov, 2003). Clohessy och Ehlers (1999) beskriver 

även att de mest framträdande symtomen efter en traumatisk händelse är känslor av 

irritation, påträngande minnen, sömnproblem och avskärmning från andra människor. 

Enligt Jonsson (2004) och Ward, Lombard och Gwebushe (2006) visar en betydande del 
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av ambulanspersonalen (20-30 %) någon form av symtom på posttraumatiskt 

stressyndrom, vilket är oroväckande och gör att hantering av kriser och krisreaktioner 

bör prioriteras och tydliggöras mer inom ambulanssjukvården. 

Hantering av svåra och traumatiska upplevelser 

Enligt AFS (1999:7) ska det finnas beredskap och rutiner för hur traumatiska händelser 

ska hanteras i efterförloppet i form av krishantering eller avlastningssamtal. Även 

krisstöd ska planeras, genomföras och följas upp för att minimera risken för att ohälsa 

hos personalen ska uppstå. 

 

Jonsson (2009, ss. 39-47) menar att ambulanspersonal, efter en svår traumatisk händelse 

kan ha svårt att handskas med de känslor som uppstår. Det är därför viktigt för en 

person som har varit med om en traumatisk händelse att dela med sig av händelsen och 

de tankar som finns inombords. Psykiska och fysiska påfrestningar är oundvikliga i 

samband med en traumatisk händelse och det är därför viktigt att personalen kan 

bearbeta och få hjälp med hanteringen av dessa påfrestningar. Genom avlastningssamtal, 

kamratstöd och debriefing kan stressreaktioner minskas och individer som är i behov av 

mer kvalificerad hjälp lättare upptäckas. Betydelse finns för hur snabbt hanteringen och 

krisstödet sätts in. Om den drabbade individen tidigt får hjälp och stöd att bearbeta den 

traumatiska situationen minskar risken för ihållande och varaktiga psykiska besvär. I 

Jonsson och Segestens (2004) studie framkom att stöd var en nödvändighet för att 

kunna hantera och bearbeta en traumatisk händelse och brist på sociala kontakter och 

bra socialt stöd ökar risken för posttraumatiskt stressyndrom.  

Debriefing 

Det finns många olika sätt att hantera svåra situationer som uppkommer inom 

ambulanssjukvården. Det begrepp som är vanligast i samband med hantering av större 

kriser är debriefing, vilket är ett strukturerat och organiserat samtal som äger rum efter 

en större händelse. Dessa samtal genomförs i större grupper och varar oftast längre tid 

eftersom gruppen är större och fler känslomässiga aspekter tas upp. Inom 

blåljusorganisationernas debriefing görs även en utvärdering av insatsen (Dyregrov, 

2003). 

 

J.T. Mitchell var den första att utforma systematiserat och organiserat omhändertagande 

i grupp efter traumatiska händelser. Systemet är en sjustegsmodell och är den som 

används i dagens debriefing i en stor del av världen. Debriefingens sju steg är:  

1) Inledningsfasen, där presentation, regler, syften och en översikt av samtalet gås 

igenom.  

2) Faktafasen är där deltagarna får berätta om sina roller och om konkreta upplevelser 

från händelsen för att få ett brett perspektiv av händelsen.  

3) Tankefasen innebär att deltagarna får berätta om sina tankar om händelsen och beslut 

som togs under insatsen.  

4) I reaktions- eller sinnesintrycksfasen går deltagarna igenom sina känslor och 

reaktioner som uppkom i samband med händelsen.  

5) Symtomfasen handlar om att de medverkande samtalar om vilka tankar och känslor 

deltagarna har haft sedan händelsen inträffade.  
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6) Inlärningsfasen eller normaliseringsfasen handlar om hur de som har varit med om 

händelsen ska kunna hantera den stress och de olika reaktioner och känslor som 

kommer i framtiden.  

7) Återföreningsfasen eller framtidsfasen är en fas där debriefingen summeras och 

eventuella frågor gås igenom. Information om uppföljningsresurser tas upp och om en 

uppföljningsdebriefing behövs bör datum bokas (Dyregrov, 2003; Neely & Spitzer, 

1997). 

Avlastningssamtal/Defusing 

Ett vanligt sätt att hantera svåra och traumatiska händelser inom ambulanssjukvården är 

defusing, som även kallas för avlastningssamtal. Avlastningssamtalet är ett förstasamtal 

som sker samma dag som händelsen eftersom många människor har behov av att få 

prata om händelsen som de precis har upplevt. Samtalet går inte lika djupt i de 

känslomässiga reaktionerna eftersom den drabbade personen fortfarande är omtumlad 

och chockad vilket gör att han eller hon inte har upplevt alla känslor som uppkommer 

efter en svår eller traumatisk upplevelse. 

 

Avlastningssamtalen har samma mål som debriefingen och i vissa fall kan samtalet 

eliminera personalens behov av debriefing. En skillnad mellan avlastningssamtal och 

debriefing är strukturen på samtalet. Själva avlastningssamtalet är inte lika strukturerat 

eftersom personalen i detta skede inte har haft utlopp för alla känslor som kan 

uppkomma efter en svår eller traumatisk händelse (Dyregrov, 2003). 

Nackdelar med debriefing/avlastningssamtal 

Det finns även risker och nackdelar med debriefing och avlastningssamtal. Personer 

som till exempel har varit på en stor skadeplats där han eller hon har behandlat en 

patient och sedan får höra detaljerade berättelser om resterande delar av olyckan kan 

skapa en sekundär traumatisering. Negativa upplevelser har framförallt påvisats om 

ramarna för samtalen inte följs, om samtalsledaren inte har adekvat utbildning samt om 

konflikter eller anklagelser mot personer uppkommer under mötet (Dyregrov, 2003) 

 

Enligt Bledose (2003) påvisar flertalet studier att krishantering inte har någon effekt alls 

mot posttraumatiska sjukdomar och i vissa fall kan även hanteringen av de traumatiska 

händelserna förvärra upplevelsen och förvärra de stressrelaterade symtom som kan ha 

uppkommit. Framförallt har negativa upplevelser påvisats när personal som inte arbetar 

inom en så kallad blåljusorganisation har behövt hantera sina traumatiska upplevelser 

och varit med på debriefing. 

 

Hawker, Durkin och Hawker (2010) menar att om debriefingen används på rätt sätt, 

inom yrkesgrupper där personalen kan mötas av svåra eller traumatiska händelser och 

om ramarna för samtalen följs, kan inblandade personer gynnas av debriefing eller 

avlastningssamtal. Används dock debriefingen fel genom att ramarna inte följs eller 

används på personer som initialt inte var tänkta att vara med kan en negativ upplevelse 

skapas och symtomen förvärras. 
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Krisstöd och behov under olika faser 

Socialstyrelsen (2008) beskriver att krisstöd är ett stöd som ges till en drabbad individ i 

samband med en traumatisk händelse. Krisstöd ges på ett socialt, psykologiskt, praktiskt 

och empatiskt plan. AFS (1999:7, 3§) definierar krisstöd på följande sätt: 

 

 “Med krisstöd avses i dessa föreskrifter det psykiska och sociala omhändertagande som 

behöver vidtas i samband med olyckor, akuta krissituationer och liknande allvarliga 

händelser som kan utlösa krisreaktioner” (s. 5).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2008) kan tiden för behov av krisstöd variera avsevärt i längd 

beroende på den traumatiska händelsens karaktär och påverkan på individen. Behov kan 

finnas i en akutfas, mellanfas och långtidsfas. Krisstöd baseras på mål som visat sig 

vara värdefulla för individen och dessa mål består av att: 

 

 “förstärka de drabbades känsla av säkerhet och trygghet, bidra till att lugna, stärka 

känslan av självtillit och tillit till samhällets förmåga, stärka samhörigheten med andra 

drabbade och närstående, stärka de drabbades känsla av hopp.” (s. 25).  

Akutfasen 

Efter en traumatisk händelse bör krisstöd sättas in tidigt. Krisstöd i akutfasen ska 

omfatta emotionellt, praktiskt och socialt stöd och det är viktigt att den enskilda 

individen står i fokus. Det är även viktigt att inge trygghet för den drabbade individen 

och låta denne självmant öppna sig och berätta om sina känslor (Socialstyrelsen, 2008).  

 

Cullberg (2000) menar att det är viktigt för den stödjande personalen att befinna sig i 

närheten av personen så att han/hon inte upplever ensamhet. Socialstyrelsen (2008) 

förklarar att personer som varit med om en traumatisk händelse upplever det som viktigt 

att få hjälp med att bearbeta de behov som finns. Genom psykosocialt stöd kan de 

drabbade ges information och praktiskt stöd i bearbetningen av sina behov. Andersson, 

Tedfeldt och Larsson (2000) beskriver att psykologiskt stöd hjälper individen att förstå, 

bearbeta och till slut leva med den traumatiska händelsen.  

Mellanfasen 

Ofta minskar den drabbade individens behov av krisstöd i övergången från akutfasen till 

mellanfasen. Det är i mellanfasen som den drabbade individen ska få mer stöd i hur han 

eller hon ska hantera det inträffade. Stödet går ut på att hjälpa den drabbade personen att 

återgå till sin vardag och i möjligaste mån till sitt normala liv och sina vanliga rutiner 

(Socialstyrelsen, 2008). För att skapa skaffa sig information om den enskilde individen 

är det viktigt för stödjande personal att inge tillit och trygghet så att den drabbade 

öppnar sig (Cullberg, 2000). För den drabbade individen är det viktigt att under 

mellanfasen få socialt stöd från närstående då det är grundläggande för rehabilitering 

och anpassning till det vardagliga livet. Ett flertal av de personer som drabbats av en 

traumatisk händelse har under mellanfasen ett stort behov av ytterligare information om 

det inträffade. Det kan underlätta för den drabbade personen att samtala med andra 

personer som varit inblandade i den traumatiska händelsen och deras upplevelser 

(Socialstyrelsen 2008). 
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Långtidsfasen 

Socialstyrelsen (2008) beskriver att i långtidsfasen är behovet av stöd mindre och den 

drabbade individen har börjat återgå till vardagen och dess rutiner. Vanligt 

förekommande är dock långvariga fysiska och psykiska besvär av den svåra traumatiska 

händelsen. Det är inte ovanligt att individer som drabbats av en svår händelse utvecklar 

posttraumatiskt stressyndrom. I de fall personen drabbas av posttraumatiskt 

stressyndrom finns behov av professionell hjälp under längre tid. Krisstöd i 

långtidsfasen kan ett behov om den drabbade individen blir påmind om den traumatiska 

händelsen. Ofta kan det vara väldigt påfrestande för individen att vara med om en 

liknande situation i ett senare skede av livet och han/hon kommer då att vara i behov av 

ytterligare krisstöd. 

Patientperspektiv 

I ambulanssjukvården är det framförallt viktigt för vårdaren att kunna förstå hur 

patienten upplever ohälsa och sjukdom för att kunna förstå lidandet och hur patienten 

kan återfå ett välbefinnande. Eftersom ambulanspersonalen dagligen kan utsättas för 

svåra och traumatiska situationer som kan orsaka psykiskt lidande, återkommande 

minnesbilder som upplevs som jobbiga, sömnsvårigheter och tillslut även 

posttraumatisk stressyndrom, finns risk för att vårdaren inte kan möta patientens lidande 

eller dennes livsvärld. Vården riskerar därmed att inte bli så bra som den borde 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Efter att ambulanspersonal har varit med om en 

traumatisk situation kan mötet med nästkommande patient fallera om hanterandet av 

den traumatiska händelsen varit bristfällig. Att nästkommande patient inte får bästa 

möjliga vård är en negativ konsekvens som kan uppstå. Samspelet mellan patient och 

vårdare blir även påverkat om ambulanspersonalen inte fått bearbeta den traumatiska 

situationen (Jonsson, 2004). Även Hochwälder, Ivarsson och Widell (2002) menar att 

följden av en obearbetad traumatisk händelse blir att den professionella vården som ska 

ges till nästkommande patient blir bristfällig. 

PROBLEMFORMULERING 

Att arbeta inom ambulanssjukvården innebär att personalen dagligen kan utsättas för 

svåra och traumatiska arbetsuppgifter som inte går att undgå. Detta kan i sin tur leda till 

olika psykiska, emotionella och fysiska reaktioner hos personalen som en följd av de 

traumatiska arbetsuppgifter de varit med om. För att minska de reaktioner som 

ambulanspersonalen kan besväras av efter en traumatisk händelse är det viktigt att 

personalen får chans att självständigt samt med professionell hjälp hantera och bearbeta 

händelsen på ett optimalt sätt. Om krishantering inte bedrivs på rätt sätt kan både berörd 

personal och arbetsgivare drabbas på olika sätt. Berörd personal kan få besvär med till 

exempel sömn, ångest och stress som i slutändan kan utvecklas till posttraumatiskt 

stressyndrom. Detta kan i sin tur leda till att den berörda personalen blir sjukskriven och 

behöver mycket stöd för att komma tillbaka till arbetslivet vilket kräver stora resurser 

från arbetsgivaren. Patienten kan även bli drabbad om personalen inte får bearbeta en 

traumatisk upplevelse eftersom förmågan av att utföra professionell vård kan försämras. 

Med denna studie vill författarna uppmärksamma de risker som finns med att arbeta 

med svåra och traumatiska arbetsuppgifter och hur hanterandet av dessa situationer kan 

förbättras. 
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SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka ambulanspersonalens upplevelser av att hantera 

svåra och traumatiska situationer. 

METOD 

Ansats 

Studien genomfördes utifrån en kvalitativ metod med intervjuer som grund för 

datainsamling. Den kvalitativa metoden valdes för att skapa en djupare förståelse för 

hur hanteringen av svåra och traumatiska situationer upplevs utifrån informanternas 

perspektiv (Thorén-Jönsson, 2008). Olsson och Sörensen (2001) beskriver att en 

kvalitativ metod ger ett inifrånperspektiv där informantens individuella och unika 

erfarenhet och värdering ligger till grund för forskningen. En kvalitativ metod används 

enligt Paulsson (2008) för att studera informanternas upplevelser, tankar och 

erfarenheter. Författarna har använt sig av en kvalitativ intervjumetod men en öppen 

inledningsfråga för att få svar på helhetsbild av informanternas upplevelser.  

Hur krisstödet är implementerat i verksamheten 

För att få bakgrundsfakta till hur krishanteringen implementeras i verksamheten så 

skickade författarna ut en minienkät till verksamhetscheferna för fem 

ambulansorganisationer i södra Sverige. Enkäten innehöll sammanlagt tre frågor kring 

hur krisstödet implementerades i respektive organisation. De tre frågorna som ställdes 

var: 1) Finns det någon form av krisstöd i er verksamhet? 2) Hur har ni implementerat 

krisstödet i er verksamhet? 3) Hur ofta används krisstödet i praktiken? 

Förförståelse 

Forssén och Carlstedt (2008) beskriver att förförståelse är det som författarna till 

studien tror kommer att framkomma i resultatet. Förförståelsen beskriver författarnas 

tankar och upplevelser kring hur det som undersöks i studien fungerar utifrån 

författarnas erfarenhet. Författarna till denna studie arbetar inom ambulanssjukvården 

och har själva sett att hanteringen av svåra och traumatiska upplevelser är viktig men i 

många organisationer kan upplevas som bristfällig. Författarnas upplevelser är att det 

förekommer ett bristande stöd till personal som varit med om en svår traumatisk 

händelse men även att det förekommer brister inom organisationen och att det inte finns 

tydliga riktlinjer för hanteringen av svåra och traumatiska situationer. Riktlinjerna som 

finns används inte heller i den utsträckning som de borde användas. Författarna 

upplever även att det förekommer brister hos personalen, att personalen inte är 

tillräckligt lyhörd för hur kollegan mår efter en traumatisk händelse. Att det förekommer 

brister inom organisationen samt hos personalen förmodas kunna leda till en försämrad 

hantering vid krissituationer. Författarna upplever att det kan vara för lite tid avsatt till 

att hantera en svår och traumatisk händelse på ett bra sätt. Medvetenhet finns kring den 

egna förförståelsen och det är av betydelse för att minska risken för feltolkning av 

insamlad data.  
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Urval 

Ett selektivt urval gjordes för att få ett så brett perspektiv i resultat som möjligt (Polit & 

Beck, 2008). Inklusionskriterier valdes utifrån vad som bedömdes som lämpligt utifrån 

studiens syfte det vill säga informanterna skulle ha arbetat inom ambulanssjukvården 

minst ett år och varit med om en händelse som upplevts som traumatisk. För att skapa 

ett varierat perspektiv i resultatet valdes att intervjua personal med variation i 

yrkesverksamma år samt personal från tre olika verksamhetsområden i södra Sverige. 

Sex intervjuer genomfördes med informanter som hade 1-30 års erfarenhet inom 

ambulanssjukvård. I studien valdes även att utföra intervjuer på personal som innehar 

olika yrkeskategorier, det vill säga ambulanssjukvårdare, grundutbildade sjuksköterskor 

samt specialistutbildade sjuksköterskor.  

Datainsamling 

Deltagarna har frivilligt fått avgöra om de velat delta i studien. En blankett skickades ut 

till respektive verksamhetschef för godkännande av datainsamlingen. En blankett för 

samtycke lämnades till informanterna för underskrift.  

 

Datainsamlingen har utförts genom intervjuer med ambulanspersonal. Inför varje 

genomförd intervju gavs skriftlig och muntlig information där studiens syfte beskrevs 

väl. För att generera en bra intervju som uppnår syftet med studien startades varje 

intervju med en öppen inledande fråga. Intervjumetoden genomfördes med målet att ta 

del av informantens värld och upplevelse. Syftet med en vetenskaplig studie ska enligt 

Olsson och Sörensen (2001) vara väl beskrivet för informanten, inför intervjun, för att 

få ett bra och djupare resultat. En öppen inledande fråga valdes även för att skapa en 

mer öppenhet i resultatet. Polit och Beck (2008) beskriver att en öppen fråga i en 

intervju skapar en möjlighet till att inte begränsa det informanten säger till något 

förutbestämt utan bidrar i stället till ett mer öppet perspektiv i resultatet. 

Inledningsfrågan för denna studies intervjuer löd ”Hur har du hanterat situationer som 

har upplevts som svåra i din yrkesroll. Intervjun strukturerades sedan upp genom 

följdfrågor som skapades under intervjuns gång och baserades på informantens 

information. Följdfrågorna till informanten bestod utav fördjupnings- och 

utvecklingsfrågor som ”kan du utveckla det?” eller ”kan du förklara det mer?”. 

Följdfrågorna användes för att skapa en bra intervju som besvarade syftet med studien.  

 

Polit och Beck (2008) är en optimal plats för en intervju, en avlägsen plats där samtalet 

kan ske ostört. Intervjuerna i föreliggande studie genomfördes på en plats som 

bestämdes av informanten. De flesta intervjuer genomfördes utanför arbetet för att 

minimera risken för avbrott i intervjun. Intervjuerna spelades in för att sedan 

transkriberas. Intervjuerna varierade i längd mellan 25-50 minuter. Sammanlagt 

skapades 38 sidor transkriberad text utifrån intervjuerna som sedan analyserades 

noggrant.  

Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

inriktning som metod. Metoden valdes utifrån studiens syfte som är att undersöka 

upplevelser som ambulanspersonalen har. En induktiv inriktning är bra att använda där 



13 

 

det inte förekommer tillräckligt god forskningsgrund för det fenomen som ska studeras 

(Elo & Kyngäs, 2008). En manifest innehållsanalys valdes eftersom de uttryck och 

beskrivningar som framkom i intervjuerna skulle vara datanära och utan tolkningar av 

tystnad, suckar, skratt etc. Manifest ansats valdes eftersom beskrivningarna och den 

information som framkommer i intervjuerna inte skulle misstolkas (Granheim & 

Lundman, 2004). 

Dataanalysen har genomförts med stöd av Elo och Kyngäs (2008) metod. Analysen av 

insamlad data har därmed genomförts genom öppen kodning, skapande av kategorier 

och därefter abstraherades texten. Med öppen kodning menar Elo och Kyngäs (2008) att 

texten som läses innefattar rubriker som tas ut. För att få svar på studiens syfte lästes 

texten igenom noggrant, flertalet gånger, med syftet som utgångspunkt. Nyckelord och 

meningar, som svarade på studiens syfte, hittades i texten och bildade i slutänden 

subkategorier. Subkategorierna sammanställdes och bildade utifrån dess handling, 

kategorier. Sammanlagt togs fyra kategorier fram vilka var stödjande samtal, 

otillräckliga resurser, vårdarnas osäkra strategier och individuella förutsättningar. Enligt 

Elo och Kyngäs (2008) är kategoriseringens syfte att beskriva fenomenet på ett bra sätt, 

detta för att bidra till en bättre förståelse. Med en induktiv innehållsanalys formas 

kategorierna genom tolkning och beslut samt avgöranden om vilka delar som 

kategorierna ska innehålla. Resultatet från intervjuerna sammanställdes under de olika 

kategoriernas rubriker för att sedan abstraheras vilket enligt Elo och Kyngäs (2008) 

innebär att ge en allmän beskrivning av texten under de olika kategorierna. 

Etiska överväganden 

Informanterna har delgivits information om studiens syfte och hur studien kommer att 

genomföras. Deltagarna har även gett sitt samtycke till att delta i studien genom skriftlig 

(se bilaga 1) och muntlig information. Intervjuerna har behandlats konfidentiellt genom 

att endast författarna till studien har tagit del av materialet och alla intervjuer har 

avidentifierats för att intervjuerna inte ska kunna kopplas till informanterna. 

Informanterna har även haft möjlighet att när som helst kunna avbryta deltagandet i 

studien. Innan intervjuerna påbörjades kontaktades verksamhetscheferna för berörda 

verksamheter, för att få godkännande till att göra intervjuer med personalen. 

Information om studien skickades även till verksamhetscheferna (se bilaga 2). All 

insamling av data har följt de riktlinjer som Högskoland i Borås har för uppsatser och 

studier. 

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor kräver att 

forskningen endast får utföras om samtycke finns från individen som ska intervjuas.  

Samtycket ska skrivas ner och bevaras. Om samtycket ska gälla ska individen ha fått 

noggrann upplysning och information om studien samt dess syfte. Det är viktigt att 

individen är informerad om att samtycket är frivilligt och tillhörande just den studien. 

Informationen till individen ska även innehålla studiens syfte, metod, risker, studiens 

författare, frivilligt deltagande samt att individen har all rätt och möjlighet till 

avbrytande av deltagande i studien och att det kan ske när som helst under studiens 

gång. Under studiens gång är det viktigt att beakta människans rättighet och frihet. Att 

inte låta forskningen gå före en människas välbefinnande är en viktig del att ta hänsyn 

till. Vid examensarbete på magisternivå är inte lagen om etisk prövning ett krav, men vi 

har valt att ta hänsyn till de värden och principer som lagen bygger på. 
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RESULTAT 

Krisstöd i verksamheten 

Fyra av organisationerna har svarat att de har krisstöd implementerat i verksamheten 

och att de har olika former av handlingsplaner för att ta hand om personal som mår 

dåligt efter att de upplevt svåra situationer. En av organisationerna svarade att de inte 

har tid att svara på de tre frågor som skickades ut. De fyra organisationerna som svarade 

skickade även med de handlingsplaner som deras verksamhet har. Vid granskning av 

handlingsplanerna ser det ut som att de olika verksamheterna har goda planer för att ta 

hand om personal som kan må dåligt efter att de upplevt olika svåra situationer. I två av 

verksamheterna används krisstödet endast ett fåtal gånger per år medan det i en 

organisation används varje månad. Två organisationer uppgav inte hur ofta det används. 

Ambulanspersonalens hantering av svåra och traumatiska situationer 

I resultatet framkommer fyra faktorer som påverkar hanteringen av de svåra och trauma-

tiska situationer som ambulanspersonalen ställs inför. Dessa faktorer är stödjande sam-

tal, otillräckliga resurser, vårdarnas osäkra strategier och individuella förutsättningar. I 

första kategorin ”stödjande samtal” redogörs hur informanterna upplever vikten av stöd 

från kollegor, verksamhetschef samt högre medicinsk kompetens. I andra kategorin 

”otillräckliga resurser” beskrivs informanternas upplevelser av brist på tid och resurser 

och vad som försämrar krishanteringen. I tredje kategorin ”vårdarna osäkra strategier” 

beskrivs dels hur informanterna upplevde vikten av att vara förbered för en viss situa-

tion och dels att det alltid finns situationer där personalen överraskas av oväntade hän-

delser. I fjärde kategorin ”individuella förutsättningar” beskrivs informanternas upple-

velser av individuella reaktioner på specifika händelser, att alla reagerar olika. Tankar 

och upplevelser finns att yrkeserfarenhet och livserfarenhet har stor betydelse för hur 

individen reagerar på och bearbetar en händelse. De fyra kategorierna och dess subkate-

gorier tydliggörs i figur 1. 
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Figur 1 – Sammanställning av subkategorier och kategorier. 

 

 

Stödjande samtal 

Kollegans avgörande roll 

Gemensamt för alla intervjuer var att informanterna framhöll stödet från kollegor som 

en oerhört viktigt del för en god bearbetning av en svår händelse. Alla informanter 

beskrev att samtal och reflektion med kollegan var den stora avgörande biten i 

hanteringen och bearbetningen av en viss händelse och att samtala med en arbetskollega 

som varit med om samma eller en liknande händelse underlättade samtalet och 

förståelsen. Flertalet informanter tycker att samtalet med kollegan är det bästa stödet 

efter en svår och traumatisk händelse. 

 

“Ja, rent mentalt så brukar jag hantera det genom att man pratar med sin kollega, det 

är det största stöd jag använt mig av och egentligen det enda stöd jag har uppskattat.” 
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I några intervjuer berättar informanterna att det är väldigt personbundet vem de väljer 

att samtala med. Är det en kollega som det inte fungerar med helt och hållet när de råkar 

ut för en traumatisk händelse väljer de oftast att inte samtala om händelsen vid det 

arbetstillfället utan väntar tills de arbetar med en ny kollega. Det upplevs i många fall 

som påfrestande och frustrerande att inte ha en god och öppen dialog gentemot 

kollegan. Vid de tillfällen då dialogen med kollegan brister, avvaktar de och tar samtalet 

med en annan kollega vid ett annat tillfälle. Vid de tillfällena bryts en del av sekretessen 

av en specifik händelse, flertalet informanter beskriver dock att det är viktigt att trots 

allt samtala om händelserna för en god bearbetning. 

“Då har jag alltid haft stöd av en bra kollega. Det är väl i så fall om man har jobbat 

med någon kollega som man inte fungerar så bra med så har man känt att det här 

samtalet tar inte jag nu utan det tar jag kanske med en annan kollega som jag jobbar 

med nästa vecka, eller så tar jag det med polarna hemma eller med frugan hemma.” 

En av informanterna, som har jobbat länge inom ambulansverksamheten, berättade att 

han såg det som sitt ansvar att föra vidare kunskap och erfarenheter om krishantering till 

sina nya kollegor. Han upplevde det som viktigt att fånga upp de som är nya inom yrket 

och se till så de får det stöd de behöver efter en traumatisk händelse, även om de själva 

inte inser att de behöver hjälp. Han berättade att han själv hade varit med om samma sak 

när han var ny, att en äldre mer erfaren kollega såg att han mådde dåligt efter en 

traumatisk händelse och satte honom ner för att samtala om händelsen och stötta honom 

i de reaktioner som kom fram. Informanten såg redan då hur viktigt det är med stöd från 

kollegor i samband med traumatiska upplevelser. 

Behov av socialt nätverk 

Flertalet av informanterna beskrev att samtal med respektive, släkt och vänner som sker 

på fritiden var en viktig del i bearbetningen och att få ett gott stöd från närstående 

beskrevs som ett sätt att hjälpa individen att hantera en traumatisk händelse. Ett problem 

som informanterna tog upp var dock att individen upplevde att samtalen med närstående 

endast kunde ske ytligt, att de inte kunde beskriva på djupet var de varit med om för 

händelse. De specifika detaljer som en händelse innehåller är sekretessbelagda och 

därmed kan individen inte beskriva hela händelsen för de närstående. Samtalen med 

närstående upplevdes därmed som ett kompletterande stöd till det stöd de fått på 

arbetsplatsen. 

“Och sen är det något extraordinärt så pratar jag med min fru. Men utlämnar väldigt 

många detaljer, jag går inte in i utan jag bara i princip i grova drag berättar om vad 

jag varit med om och hur jag har känt.” 

Förtroende till avlastningssamtalsledaren 

I de fall där det har varit aktuellt med avlastningssamtal så betonade informanterna att 

det är viktigt att känna förtroende för samtalsledaren och/eller kollegan för att kunna 

öppna sig och berätta om sina känslor och upplevelser. Det viktigaste är att 

samtalsledaren visar intresse och är en bra lyssnare för att det ska kännas seriöst och 

vara ett bra samtal. Det framkommer även att det är viktigt att ha förtroende för 

samtalsledaren för att kunna bearbeta de traumatiska upplevelserna eftersom det har 
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framkommit att informanterna inte pratar öppet om sina känslor och tankar med 

personer de inte har förtroende för. 

Saknad av ambulanschefens lyhördhet 

Det framkom även att informanterna upplevde att ambulanschefen skulle vara mer 

uppmärksam på att läsa av sin personal. Det är viktigt att ambulanspersonalen tar 

kontakt med den drabbade besättningen efter en traumatisk händelse eller om de 

uppmärksammar att någon mår dåligt. Personalen kan ibland känna att de skulle ha 

behövts tas ur tjänst efter en traumatisk händelse men inte har fått gehör från chefen och 

inte vågat ifrågasätta det. Det beskrevs även vara viktigt för en ambulanschef att kunna 

hantera de mer svåra och traumatiska situationerna på rätt sätt. Att som ambulanschef 

inte lägga över det avgörande beslutet om att ta personalen ur tjänst för en timme eller 

resterande tid av arbetspasset, utan att själv ta ställning till om berörd personal ska tas ur 

tjänst. Beskrivande från informanterna var att det var enklare att acceptera om det var 

någon annan som bestämde och det därmed inte fanns något val, om bilen skulle ställas 

av eller inte. Det kan vara flera faktorer som påverkar, det kan vara att personalen 

upplever att de är i behov av att bli avställda men att de känner sig till besvär när de 

behöver ställa sin bil. Det blir vid de situationerna svårt att tala om för ambulanschefen 

att vi behöver vila eller vi behöver gå hem och bilen ska ställas av tills ny personal 

kommer. Det upplevdes som lättare när ambulanschefen direkt tar tag i situationen, att 

ambulansen ska ställas av och det går inte att diskutera. 

“Jag skulle uppfatta det som att det skulle vara väldigt skönt att slippa ta ställning själv 

om man ska bli ställd. Ofta så ringer befälet upp och säger att: fan, jag har hört att ni 

varit med om en jobbig grej så, vill ni bli ställda en stund? Den frågan ska inte ens 

komma, det ska vara att nu är det så att ni är ställda därför att ni har varit med om en 

grej, inte att, ni har varit med om en grej, vill ni bli ställda? Då är det mycket lättare att 

acceptera det. Annars blir det att, nej, de behöver du inte göra.” 

Framträdande i intervjuerna var att det är viktigt att ambulanschefen får reda på om 

personalen har varit med om någon traumatisk händelse. Personalen ska skapa sig 

kontakt med larmcentralen som i sin tur måste meddela ambulanschef i beredskap, som 

sedan ska agera. Om larmcentralen inte meddelar ambulanschefen är det viktigt att 

personalen gör honom/henne uppmärksammad på vad som har hänt och om den berörda 

individen inte självständigt klarar av att ta kontakt med ambulanschefen är det viktigt att 

kollegor träder in och hjälper till med den kontakten.  

Saknad av stöd från högre medicinsk kompetens 

I samband med en svår och traumatisk händelse kan individen uppleva att den 

medicinska kunskapen inte räcker till. Informanter beskrev då att de vill ha stöd från 

högre medicinsk kompetens som ambulansläkare eller jourhavande läkare på sjukhuset 

och för att få stöd i de medicinska beslut som tagits. Ambulanspersonal vill kunna 

diskutera om behandlingen kunde ha utförts på annat sätt men även hur personalen kan 

tänka och göra i liknande situationer i framtiden. 
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Otillräckliga resurser 

Tids- och resursbrist 

Tid är en bristvara, vilket innebär att efter en traumatisk händelse finns det ofta inte tid 

att sätta sig ner i en timme för att kunna samtala ifred, eftersom det ofta ligger nya 

uppdrag och väntar. Detta känner alla informanter är ett problem eftersom de inte hinner 

bearbeta händelsen direkt, vilket gör att de upplever en större frustration än om de hade 

fått en timme och samtala för att sedan kunna arbeta på som vanligt. Informanterna har 

även beskrivit att de känner att larmcentralen inte är tillräckligt lyhörda efter att 

ambulanspersonalen har varit ute på traumatiska händelser utan att de skickar ut nya 

uppdrag utan att höra efter med den inblandade personalen om de är redo att ta nya 

uppdrag eller om de behöver tas ur tjänst en stund för samtal. Några av informanterna 

upplever att larmcentralen kan ha bättre kontakt med ambulanschef i beredskap när de 

vet att ambulanspersonalen åker ut på en traumatisk händelse, för att ambulanschef i 

beredskap ska vara föreberedd och kunna sätta in krishantering om det behövs. De 

upplever även ett behov av att larmcentralen överväger att skicka andra ambulanser eller 

väntar med kommande uppdrag om det är möjligt, för att ambulanspersonalen ska ha tid 

till samtal och reflektion. 

Vid de tillfällen när tidsbrist råder har de flesta av informanterna känt att empatin eller 

omvårdnaden försämras och nästkommande patient kan bli drabbad av det: 

“Det är svårt att hålla en empati kan jag tycka efter den här hängningen jag pratade 

om förut med en ung människa så blir inte vi avställda utan vi får ett omedelbart larm 

på en människa som vi har kört otaliga gånger och som varje gång intoxikerar sig på 8-

12 Panodil. Jag förstår att den människan mår ju jätte dåligt men min empati var ju inte 

med den gången, det får jag ju säga och det är inte rättvist mot den patienten heller. Så 

hade man fått tid emellan så tror jag att jag hade skött nästa patient på ett proffsigare 

sätt” 

Informanterna har påpekat att det främst är empatin, omvårdnaden och bemötandet som 

påverkas när de får ett nytt uppdrag direkt efter en traumatisk upplevelse och inte att 

den medicinska behandlingen blir sämre. 

Icke fungerande organisation 

Under några intervjuer framkom det att informationen till nyanställd personal är 

bristfällig när det kommer till hur verksamheten hanterar traumatiska händelser och 

vilket stöd och hjälp individen kan få för att bearbeta dessa. Information om hur de 

olika samtalsformerna fungerar och hur det fungerar om ambulansen skulle behöva tas 

ur drift finns i princip inte och informanterna önskar mer av detta. En informant 

berättade att han kände större stress av att en eller två ambulanser togs ur drift en stund 

efter en traumatisk händelse än stressen han kände av den traumatiska situationen i sig. 

Han upplevde att verksamheten inte hade tillräckligt med resurser för att ta hand om 

patienterna i det området när ambulansen tas ur drift. För att minska stressen vid det 

tillfället kände han att han ville att avlastningssamtalet skulle ta slut så fort som möjligt 

så att akutberedskapen kunde återgå till det normala som i hans ögon även då upplevdes 

som bristfällig. 
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“Ja, först och främst har vi ingen beredskap i samhället. Vi har ingen möjlighet att 

ställa bilar för att ha ett samtal direkt. Det finns inte personal nog att täcka upp för 

varandra, vi har inte ens personal nog att göra vårt arbete som det är. Och som jag 

sade innan då, så den stressen som man får av att ställa sin bil och att veta att en bil 

försvinner ur beredskapen, den är nog så jobbig.” 

Flertalet informanter berättade att det förekommer en brist i hur organisationen sköter 

hanteringen av större händelser. De beskriver att de inte finns någon direkt rutin för hur 

det ska fungera. En av de äldre informanterna beskrev att det inte finns något direkt 

etablerat kamratstöd eller organisation för samtal. Han beskriver att detta troligtvis beror 

på organisationsförändringar och organisationsbyten. 

“... jag vet ju att det har väl mig veterligen idag inget etablerat kamratstöd eller någon 

organisation för samtal...//...vi har inte hunnit dit än i och med att det är en ganska ung 

organisation...//...men jag vet att det är på gång men inte när.” 

Försämrad krishantering 

Krishanteringen har sett olika ut beroende på vilka som har ansvarat för 

ambulansverksamheten. Några av informanterna arbetade inom ambulansverksamheten 

när den låg under räddningstjänsten. De berättade om skillnaden mot förr och hur de 

upplever att utvecklingen har gått åt det sämre hållet. Under räddningstjänstens tid 

upplevdes hanteringen av svåra traumatiska händelser som bättre. Några informanter 

upplevde att det, under räddningstjänstens tid, sågs som viktigt med debriefing och det 

lades tid och kraft på att samtala. Vid traumatiska händelser samlades flertalet av de 

inblandade verksamheterna och den berörda personal som varit med för att samtala. 

Berörd personal ställdes av eller togs ur tjänst och ny personal kallades in. 

“Det var på räddningstjänstens tid så då ställde de brandstyrkan och kallade in 

reservbrandstyrkan, de ställde alla ambulanser som var delaktiga. Kallade in extra 

personal för ambulanserna. Och polisen ringdes upp och erbjöds att de skulle få vara 

med och de kom då så dem kallade in resurser för dem också då.” 

Vårdarnas osäkra strategier 

Förbereda och överraskas 

 

Personalen känner sig mer förberedda på att vara med om svåra och traumatiska 

händelser när de tar steget in i sin yrkesroll och sätter på sig sina gröna kläder. Skulle 

samma sak hända när de befinner sig i en privat situation så skulle personerna reagera 

på ett helt annat sätt än när de befinner sig i sin yrkesroll. Flertalet informanter beskriver 

att när de går till arbetet finns en förberedelse på att dagen kan innefatta en svår och 

traumatisk händelse och att personalen redan där börjar förbereda sig på att hantera en 

svår situation. 

“Sen är det stor skillnad på upplevelsen för mig i alla fall om jag har gröna kläder på 

mig och vet att jag är på väg mot något elände för då har jag på mig min yrkesroll. Det 

är hundra gånger lättare än de gånger man har åkt in i något och inte varit förberedd.” 
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Informanter kände dock att det både privat och inom yrket kan uppkomma situationer 

som de inte är förbereda på. Det kan vara att de till exempel lämnat av en svårt skadad 

eller avliden patient på sjukhuset där anhöriga inte har funnits med från början och 

anhöriga har anlänt till sjukhuset efteråt och gått förbi berörd personal. Vid dessa 

tillfällen har personalen inte varit förberedd på att anhöriga ska anlända och reagerar 

kraftigt när de sett anhöriga till patienten. 

”... då dyker den avlidna personens syskon upp och passerar mig och det gick rätt in i 

hjärtat, de syskonen kommer jag aldrig att glömma även om jag inte minns den här 

personen som dog ser ut som jag satt över ansiktet i 40 minuter och borde känna igen 

egentligen men där blir man teknisk och ganska fyrkantig men det här var jag totalt 

oförberedd på och då kom det mycket tankar att deras liv blir aldrig sig likt och det kom 

mycket närmre då när man inte var förberedd.” 

I ett annat fall berättas om att personalen varit på en tragisk trafikolycka där de 

konstaterade att en person redan är avliden eller så svårt skadad att den inte kommer att 

överleva och ambulanspersonalen därför har lämnat personen för att ta hand om andra 

som har större chans att överleva. Mitt i allt arbete på olycksplatsen dyker anhöriga till 

den avlidna personen upp och är kraftigt chockade. I en sådan situation är personalen 

inte alltid förberedd på och det kan innebära att de reagerar kraftigt. 

Hämmas av machokultur 

I några av intervjuerna framkom det att ambulanspersonalen upplevs vara en speciell 

personalgrupp. Personalen vet om att de kommer att vara med om traumatiska händelser 

och svårbearbetade situationer. Trots detta trivs de allra flesta med sitt yrkesval och de 

skulle i nuläget inte vilja ha något annat jobb. 

Det framkommer dock även att det kan finnas en så kallad machokultur som inte bör 

finnas men som lever kvar från den gamla verksamheten och sättet att tänka. Det har 

under intervjuerna framkommit att personer har pratat nedvärderande om en kollega 

som har reagerat på ett visst sätt efter en svår händelse, vilket kan ha försvårat den 

personens bearbetning av den traumatiska upplevelsen. Någon upplevde att det var svårt 

att ha en öppenhet och samtala om de misstag som gjorts eller om den enskilde 

individen mår dåligt. Trots detta upplevdes det som viktigt att kunna prata om dessa 

situationer för att kunna stötta en annan individ som mår dåligt men inte vågar vara 

öppen med det. 

”… om jag hade gjort något misstag eller gjort något fel att jag ska kunna ställa mig 

upp och berätta det inför gruppen att jag gjorde det här misstaget så tänk på att ni inte 

behöver göra samma misstag igen. Samma sätt om jag har varit med om någonting och 

jag mår skit så ska jag kunna gå in och säga det på ett APT. Det kanske finns någon 

annan som också mår skit. Att man ska kunna berätta för varandra att man inte är 

perfekt.” 

Machokulturen har dock försvunnit mer och mer eftersom det har skett ett 

generationsskifte de senaste åren och den nya personalen har blivit mer medveten om att 

de svåra och traumatiska situationerna behöver bearbetas. 
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Hjälpas av gruppens jargong 

Det framkommer i några av intervjuerna att ambulanspersonalen kan ha en speciell och 

lite rå jargong ibland vilket flera av informanterna kan tycka är en del av yrket och en 

del av den bearbetning som sker av traumatiska händelser. Alla informanter är dock 

överens om att den råa jargongen endast får ske bakom stängda dörrar på stationen eller 

om personalen är ensamma i bilen. 

”… man har en viss jargong som inte är så bra om andra hör, men jag tror att det 

gynnar verksamheten att ha den jargongen i sin bil. För ju mer man har fått ut av detta 

ju mer man har ventilerat i sin bil när ingen annan hör, desto lugnare känner jag mig 

när jag kommer fram till nästa patient.” 

Individuella förutsättningar 

Oförutsägbara reaktioner 

Varje enskild människa upplever och reagerar olika på specifika händelser. Det kan vara 

beroende på vad en person har med sig i bagaget, hur den enskildes liv ser ut eller om 

det har förekommit något i dennes vardag som sätter personen ur balans. Flertalet 

informanter berättar att vissa situationer berör mer än andra och det behöver inte vara de 

mest traumatiska situationerna. Det kan vara situationer där informanten känner igen sig 

själv, det kan vara ett barn som är likt ett eget barn till exempel. Faktorer som även 

spelar in kan vara att en i personalen innan arbetsdagen inte har sovit gott på natten, har 

haft det besvärligt hemma eller att ”dagsformen” är nedsatt. Det är alltså många faktorer 

som spelar in på hur individen reagerar i en specifik situation. Det kan även vara så att 

den enskilda individen reagerar på ett sätt vid en händelse en dag och på ett annat sätt 

vid en liknande händelse en annan dag. Det kan vara beroende på vilka personliga 

förutsättningar som finns just för dagen. 

“... var väldigt förvånade över att jag själv inte reagerade mer för jag har en tös i 

samma ålder som också såg, de hade samma hårfärg och då rider ju min tjej också. Så 

jag var så förvånad över att jag inte reagerade mer...” 

Betydelsen av yrkeserfarenhet 

Även om ambulanspersonalen upplever sig själva som en speciell personalgrupp så är 

reaktionerna på en traumatisk händelse olika från person till person. Informanterna 

berättade att de hanterat händelser olika beroende på hur länge de arbetat inom 

ambulanssjukvården. De som har lång erfarenhet berättade bland annat att de utvecklats 

och lärt sig att det är viktigt att gå igenom händelser och bearbeta svåra situationer. De 

som arbetat under längre tid berättade även att rutiner runt krishantering har ändrats 

genom åren och att de har erfarenheter från förr som de tagit med sig idag. Dessa 

erfarenheter om rutiner för krishantering har de kunnat föra över på nya kollegor med 

kortare erfarenheter från ambulanssjukvård. Några av informanterna berättade även att 

de lärt sig hur de ska hantera flertalet svåra situationer och att de ofta löser det 

självständigt genom att prata med kollegor och att de därför inte har samma behov av 

strukturerad krishantering nu som de hade i början av sin karriär. En av informanterna 

uppgav att det varit otydligt med information om riktlinjer runt krishantering och att det 

är viktigt med stöttning från de mer erfarna kollegorna. Dock kan en del kollegor ha 
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glömt hur det är att vara ny i yrket eller så reagerar de olika och då kan förståelsen och 

hjälpen ha svårt att nå fram ibland. 

Betydelsen av associationer och livserfarenhet 

Individens behov av krishantering är beroende på vilken fas i livet som individen 

befinner sig i. Om individen har barn kan det bli extra känsligt att hamna i situationer 

där barn blir svårt sjuka eller allvarligt skadade och om individen har en nära släkting 

som är gammal och sjuk kan den individen associera till detta i arbetet och på så sätt ta 

illa vid sig. 

”…det är ju olika faser i livet också, man kanske har en liknande familjesituation eller 

man kan identifiera patienten med sin fru eller sina barn eller någonting, och där kan 

man ju känna att man blir mer berörd.” 

Krishanteringen kan även påverkas av vilken ålder och erfarenhet individerna har i 

allmänhet. En ung person har kanske inte varit med om lika många traumatiska 

händelser som en äldre kollega och har därmed inte samma erfarenheter att luta dig mot 

när det gäller att hantera kriser. Kunskapen om sig själv och förmågan att reflektera över 

egna känslor påverkar även krishanteringen, men behöver dock inte vara åldersbundet. 

Som mycket annat så påverkas behovet av krishantering av många olika faktorer och det 

är olika för alla individer. Alla informanter gav olika beskrivningar av hur den optimala 

krishanteringen såg ut för dem och de påpekade att det är svårt att ha en plan för 

krishantering som passar alla individer. De betonade därför vikten av flexibilitet och 

lyhördhet och att ansvariga tänker på vilka det är i personalen som behöver stöd. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden som valdes passade bra för att uppfylla syftet som var att 

undersöka hur ambulanspersonalen upplever hanteringen av svåra och traumatiska 

situationer. Metoden valdes för att få ett inifrånperspektiv där informantens individuella 

upplevelser ligger till grund (Olsson & Sörensen, 2001). Med det selektiva urvalet 

kunde informanterna väljas utifrån kön, utbildning och yrkesverksamma år och därmed 

skapa en större variation av informanter. Tillförlitligheten i studiens resultat kan därmed 

ha stärkts eftersom variationen bland informanterna kan antas ha gett en större förståelse 

av det som undersökts. Målsättningen var att intervjua lika många män som kvinnor. 

Tyvärr var det svårt att få tag på informanter så det slutade med att fem män och endast 

en kvinna intervjuades. Detta kan ha varit en nackdel för studiens resultat eftersom 

kvinnor oftast har ett större socialt kontaktnät utanför arbetet och kan tänkas bearbeta 

händelsen annorlunda både yrkesmässigt och privat. Detta eftersom kvinnorna kan 

tänkas ha ett större socialt stöd utanför verksamheten (Jonsson, 2004). 

 

För att öka resultatets trovärdighet utfördes en provintervju som transkriberades och 

skickades in till handledaren för att få konkreta råd avseende hur intervjumetodiken 

kunde förbättras. Detta bör ha stärkt resultatets tillförlitlighet. Alla intervjuer utom en 

skedde på avskild plats där risken för avbrott eller störningar var minimal, vilket Polit 

och Beck (2008) beskriver vara en gynnsam miljö för en god intervju. En intervju ägde 

rum under informantens arbetstid och därmed fanns kännedom om risk för avbrott. Hela 

intervjun försiggick dock utan avbrott. Det fanns kännedom om att det kunde medföra 

vissa risker med att utföra en intervju under arbetstid. Att informanten kan känna sig 

stressad vilket kan bidra till en risk att svaren på frågorna inte blir lika utförliga som om 

intervjun skulle utföras i en lugn och ostörd miljö. Detta kan ha medfört en negativ 

påverkan på studiens tillförlitlighet. 

 

Författarna till studien arbetar inom ambulanssjukvården och måste därmed beakta 

förförståelse för att minimera feltolkning under studiens gång. Medvetenhet har skapats 

kring hur förförståelsen ser ut och författarna har därmed försökt minimera risken för 

feltolkning av insamlad data. Under intervjuernas gång har författarna låtit informanten 

tala öppet om sin upplevelse och därmed har styrning till önskvärt svar till frågan 

undvikits. Enligt Rosberg (2008, ss. 85-106) innebär det möjligheter och svårigheter att 

göra en studie inom eget yrkesområde. Möjligheter som kan bidra till ett mer 

tillförlitligt resultat är att det finns en bättre förståelse för det som sägs under en 

intervju. En utomstående kan missa viktiga element som sägs under en intervju på 

grund av att de inte förstår dess innebörd. Svårigheter som finns är att försöka minimera 

förförståelsen för att ta del av nya tolkningar från informanterna, att författarna strävar 

efter att bortse från sin förförståelse. Användandet av manifest innehållsanalys ansågs 

lämpligt för att minimera feltolkningar och därmed minska risken till att få ett resultat 

som är allt för mycket påverkat av författarnas förförståelse. 

 

Om det fanns möjlighet att genomföra en mer omfattande studie med fler informanter 

och fler verksamhetsområden i södra Sverige eller även runt om i Sverige så hade 
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studien kunnat få ett bredare resultat med fler skillnader i hantering, fler åsikter och 

erfarenheter från ambulanspersonal med olika förutsättningar. 

 

Resultatets överförbarhet i ambulansverksamheten är att det är viktigt att poängtera 

vikten av att bearbeta en svår och traumatisk händelse för att minska risken att drabbas 

av psykisk eller fysisk ohälsa. Det är också av stor vikt att verksamheten har tydliga 

riktlinjer för hur hanteringen av svåra och traumatiska situationer ska se ut. 

Resultatdiskussion 

Stödjande samtal 

 

Vad som framkom i resultatet var att samtalet med kollegor som individen hade 

förtroende för var viktigt och en grund för en god bearbetning av en traumatisk 

situation. En viktig del till en optimal bearbetning var att få den tid som behövs till 

reflektion och återhämtning. 

 

Ambulanschefen bör vara mer lyhörd om någon i personalstyrkan skulle visa tecken till 

att må psykiskt dåligt efter en eller ett flertal traumatiska händelser. Det framkom i 

studiens resultat att det var viktigt att kollegor samt ambulanschef uppmärksammar och 

identifierar de kollegor eller anställda som visar symtom på psykisk ohälsa efter en 

traumatisk händelse. Resultatet visar också på vikten av att den nära kollegan till den 

berörda personen ger stöd och hjälper den drabbade att bearbeta situationen samt att 

kollegan meddelar ambulanschefen om situationen. Enligt Hochwälder, Ivarsson och 

Widell (2002) är det viktigt att ambulanschef samt kollegor, till en person som varit med 

om en traumatisk händelse, kan identifiera de reaktioner som den berörda individen 

uppvisar efter en svår traumatisk upplevelse. Identifieringen av dessa uppvisade 

reaktioner är en viktig del för att den berörda individen i ett tidigt skede ska få stöd efter 

individuella behov. 

 

Förtroende till avlastningssamtalsledaren var en viktig del som framkom i intervjuerna. 

Hade inte informanterna något förtroende till avlastningssamtalsledaren så var de inte 

redo att öppna sig och berätta om sina tankar och känslor i samband med svåra och 

traumatiska situationer. Bergsten, Lundman och Norberg (2001) menar att den drabbade 

individen måste kunna känna tillit, förtroende och vara redo att öppna sina tankar och 

känslor för att kunna bearbeta upplevelsen. Finns inte förtroendet och tilliten kan inte 

bearbetningen påbörjas. 

Otillräckliga resurser 

I resultatet framkom att det var viktigt att få tid till bearbetning efter en traumatisk 

händelse och att den berörda personalen får tid till reflektion, vila, föda och avkoppling. 

Att det råder både tids- och resursbrist, i de verksamhetsområden som studien inriktar 

sig på, finns det inga tvivel om. Detta påverkar bearbetningen efter en traumatisk 

händelse genom att berörd personal inte får den tid de behöver efter en traumatisk 

situation utan enbart får tillsägelse om att arbeta vidare med nya ambulansuppdrag. 

Alexander och Klein (2001) beskriver att en osäkerhet i arbetet kan skapas om inte 

berörd personal får möjlighet till återhämtning, stöd och eftertanke över situationen. En 
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sådan situation där den drabbade individen inte får möjlighet till bearbetning kan i 

slutänden leda till psykiska, fysiska och emotionella reaktioner som bland annat 

posttraumatiskt stressyndrom. 

Tids- och resursbrist inom ambulanssjukvården är inte enbart någonting som påverkar 

den berörda personalen efter en traumatisk händelse utan även patienten. Det kan ske 

när ambulansbesättningen inte får tid till bearbetning utan direkt efter en svår händelse 

får åka på nytt uppdrag. Det kan vara till en patient som eventuellt inte är i behov av 

akutsjukvård. I dessa situationer framkommer det i studiens resultat att empatin, 

omvårdnaden och bemötandet av den patienten påverkas negativt. Det är en självklarhet 

att det är svårt att släppa taget om den traumatiska händelsen när personalen inte har fått 

bearbeta den. Det är en omöjlighet att lägga den traumatiska situationen åt sidan och 

samtidigt känna full empati och utföra ett professionellt bemötande på nästkommande 

patient. I resultatet framkom att det enbart var empatin, omvårdnaden och bemötandet 

som påverkades negativt och inte att den medicinska behandlingen påverkades avsevärt. 

Att den medicinska behandlingen inte påverkas kan dock inte bekräftas fullt ut eftersom 

studiens syfte inte var att påvisa eventuella samband mellan empati och medicinsk 

behandling. En bearbetning av en traumatisk händelse är därmed en viktig del i 

ambulanssjukvården både utifrån ett personalperspektiv samt ett patientperspektiv. 

Hochwälder, Ivarsson och Widell (2002) beskriver att ambulanspersonalens förmåga att 

utföra en professionell vård kan vara bristfällig vid de tillfällen då en traumatisk tidigare 

situation inte fått bearbetats. Jonsson (2004) menar vidare att de reaktioner som 

uppkommer i samband med en traumatisk händelse kan komma att påverka 

ambulanspersonalens möte med patienten. En negativ påverkan och konsekvenser kan 

uppstå som att patienten inte får bästa möjliga vård eller att samspelet mellan patienten 

och vårdaren inte blir optimalt. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att 

ambulanspersonal som inte är välmående förmodligen kan ha svårt att möta och förstå 

patientens behov av god vård. 

Att hantering av krissituationer har försämrats och riktlinjer för implementering av 

krishantering saknas är något som framkom i studiens resultat. Detta tros bero på att de 

aktuella ambulansverksamheterna i södra Sverige har genomgått en stor förändring de 

senaste åren eftersom organisationen har bytt ägare och ansvariga för verksamheterna. 

Detta kan ha medfört att krishanteringen har blivit eftersatt och inte fungerar som det 

ska enligt lagen. För att på en arbetsplats minimera risken för psykiska, fysiska och 

emotionella reaktioner hos personalen i samband med en traumatisk händelse anges i 

AFS (1999:7) att det är viktigt att rutiner och handlingsplaner finns för hur krisstödet 

ska implementeras i verksamheten. 

Vårdarnas osäkra strategier 

Flertalet av informanterna upplever att det underlättar att gå in i sin yrkesroll och att de 

då skapar sig en mer betydande förberedelse på de svåra och traumatiska händelserna. 

Trots att personalen har tagit på sig sina gröna kläder och sitt professionella ansvar är 

det troligtvis svårt att förbereda sig på de små detaljer som i en traumatisk situation kan 

vara det som berör väldigt mycket. Att personalen kan förberedda sig mentalt på 

situationen i stort kan underlätta när personalen gått in i sin yrkesroll och de kan genom 

händelsebeskrivningen från larmcentralen skapa sig en bild av situationen i bilen på väg 

ut till platsen. Troligtvis är det svårt för personalen att skapa sig en bild av de mer 
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specifika detaljer som kanske berör mer än själva händelsen, exempelvis hur de 

inblandade patienterna ser ut eller om någon är lik en egen familjemedlem. Det kan 

även vara så att personalen får ett larm om en massiv trafikolycka men inte får 

information om att det är barn inblandade, vilka kanske är i samma ålder som deras 

egna barn. Det kan helt enkelt vara små detaljer som blir det som berör mest samt 

skapar mest reaktioner hos den enskilda personen. Att förbereda sig på dessa situationer 

kan tänkas vara en omöjlighet för personalen. 

 

Regehr, Goldberg och Hughes (2002) beskriver att den machokultur som har funnits i 

ambulanssjukvården har gjort att personalen inte har vågat dela med sig av sin oro och 

sina bekymmer. Detta har även framkommit i föreliggande studies resultat och att det 

fanns svårigheter att vara öppen med sina känslor, tankar och misstag. Machokulturen 

kan därmed bidra till att bearbetningen av en svår traumatisk händelse kan försämras. 

Som tur är så håller machokulturen på att förändrats och personalen har blivit mer 

medvetna om vikten av att skapa en öppen dialog för att kunna bearbeta en traumatisk 

upplevelse för att på så sätt kunna må bra. 

Individuella förutsättningar 

Under intervjuerna framkom att varje enskild människa upplever och reagerar olika på 

specifika händelser, vilket beror på vad var och en har varit med om tidigare i 

arbetslivet och även i privatlivet. Alexander och Klein (2001) beskriver att erfaren 

personal ibland kan känna sig mer avtrubbad och inte reagera på samma sätt som han 

eller hon skulle ha reagerat i ett tidigt stadium av sin yrkeskarriär, de har även lärt sig 

hur de ska hantera de traumatiska händelserna på ett mer effektivt sätt. 

SLUTSATS 

Samtal med kollegor ses som det största stödet efter en traumatisk händelse. Att känna 

förtroende och att en öppenhet finns gentemot kollegan var betydelsefullt för en god 

bearbetning. Finns inte stödet hos en kollega eller om det inte räcker till måste chefen 

vara lyhörd och kunna stötta den drabbade personalen. Det är chefens ansvar att se till 

att drabbad personal som mår dåligt ska tas ut tjänst och ny personal kallas in eller att 

bilen ställs av för att personalen ska kunna bearbeta händelsen i lugn och ro. Personal 

inom ambulanssjukvården behöver få bearbeta de svåra och traumatiska situationer som 

de ställs inför. Får inte personalen möjlighet att bearbeta dessa situationer så kan de 

påverkas negativt både i yrkesrollen och i privatlivet med sömnsvårigheter, jobbiga 

minnesbilder och till slut kan personalen drabbas av posttraumatiskt stressyndrom. Det 

framkommer även i studiens resultat att empatin och/eller omvårdnaden försämras om 

personalen inte hinner eller får möjlighet att bearbeta de jobbiga och traumatiska 

upplevelserna vilket kan skapa större lidande hos patienten. 

 

Resultatet i denna studie kan användas till att skapa bättre förutsättningar för 

ambulanspersonalen så att alla olika individer kan bearbeta de svåra situationer som de 

ställs inför på ett så bra sätt som möjligt. Resultatet kan även användas för att poängtera 

vikten av att bearbeta en traumatisk upplevelse för att minska risken av att drabbas av 

psykisk och fysisk ohälsa. 



27 

 

Författarna till denna studie ser gärna att en större studie där vårdandet av patienten sätts 

i fokus och hur vården och vårdandet förändras i samband med personalens välmående. 

Kliniska implikationer 

I denna studie har det framkommit att rutinerna för krishantering bör bli bättre för att 

fånga upp de som mår dåligt eftersom alla individer reagerar olika och är i behov av 

olika hjälp. All personal ska kunna bli hjälpta att bearbeta den traumatiska upplevelsen 

som de har varit med om oavsett hur individen reagerar efter en händelse. 

 

Information till nyanställd personal, om hur den aktuella organisationen stöttar och 

hjälper personal vid traumatiska upplevelser bör vara ett krav. Chefen eller 

kamratstödjarna bör informera om de olika riktlinjer och handlingsplaner som finns och 

vilka personalen kan vända sig till om de känner att de behöver prata eller bearbeta en 

traumatisk upplevelse. 

 

Det har framkommit i studiens resultat att ambulanspersonalen ser ett behov av att 

larmcentralen kontaktar ambulanschef i beredskap och meddelar vilken ambulans som 

är på väg ut till en händelse som kan upplevas som traumatisk så att chefen i sin tur kan 

ta kontakt med berörd personal efter händelsen. Personalen på larmcentralen vet ofta när 

personalen åker ut på traumatiska händelser och skulle krishanteringsprocessen starta 

redan inne på larmcentralen ut till ambulanschefen i beredskap så skulle krishanteringen 

förbättras genom att rätt hantering startas i god tid. 
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Bilaga 1 

 
 

Samtycke till deltagande i magisteruppsats 

 

Detta dokument är en blankett för samtycke till deltagande i magisteruppsats. 

Tillvägagångssättet kommer vara att du som informant blir intervjuad i cirka 30-50 

minuter angående krishantering. Data som samlas in under intervjun kommer att 

avidentifieras och vara anonymt. Du som informant har rätt att avbryta intervjun och 

medverkan i studien utan förklaring. Obehöriga individer kommer inte att ha tillgång till 

materialet. 

”Jag samtycker härmed ett deltagande i studien samt intervjun. Jag har tagit del av 

skriftlig och muntlig information om studien.” 

  

Ort:_____________________ Datum:_________________ 

Underskrift:______________________________________ 

Namnförtydligande:________________________________ 

  

Tack för visat intresse att medverka i en intervju för magisteruppsats. 
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Bilaga 2 

  
 

Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 

  

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot ambulanssjukvård på Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning 

gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 

  

Syfte med examensarbetet är att undersöka ambulanspersonalens upplevelser av att 

hantera svåra och traumatiska situationer.  

 

Ambulanspersonalen kommer förr eller senare att utsättas för svåra situationer och 

händelser som upplevs som traumatiska och svåra att hantera själv, i dessa fall kan det 

komma att behövas någon form av krishantering. Om brister i krishanteringen finns så 

kan framförallt personalen som har blivit utsatt för händelsen drabbas och till slut 

utveckla posttraumatisk stressyndrom. Det är dock inte bara personalen som drabbas 

utan verksamheten kan också drabbas av att en medarbetare mår psykiskt dåligt efter en 

traumatisk händelse, genom att behöva sjukskriva personen. Patienten kan också 

drabbas om personalen inte har fått bearbeta den traumatiska händelsen på rätt sätt, 

genom att personalen kan bagatellisera den nästkommande patientens symtom och då 

kan felbehandling av patienten uppkomma. 

  

Metoden i examensarbetet är en kvalitativ intervjustudie. 

  

Datainsamling kommer att ske genom intervjuer med personal inom 

ambulanssjukvården. För att få ett så brett resultat som möjligt valdes att intervjua både 

män och kvinnor med olika erfarenhet inom yrket. Tid och plats där intervjuerna 

kommer att äga rum är valfritt för deltagande individ. Förslagsvis föreslås en lugn och 

trygg plats för informanten. En plats där det är minimal risk att intervjun blir 

intermittent. Intervjuare vill i möjligaste mån underlätta för informanten och anpassa tid 

och plats efter den deltagande personens vilja. Till intresse kan meddelas att intervjun 

tar mellan 30-50 minuter. 

  

Deltagarna kommer att får skriva på ett papper om informerat samtycke att delta i denna 

studie. Detta papper kommer att innehålla kort information om studien och 

informantens rättigheter och att det är frivilligt att delta i studien och informanterna kan 

när som helst avbryta studien utan förklaring. 

  

De uppgifter som framkommer i studien kommer att avidentifieras och varje specifik 

informant kommer att vara anonym. Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet. Vid 

publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat 

 

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 
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