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Sammanfattning    

 

As ambulance staff, are there any risks that critical incidents may be experienced as 

traumatic and affect the individual negatively? 

What the outcome will be for those affected depends on how well prepared the 

ambulance staff is. Research shows that peer support is an important feature to reduce 

the risk of the caregiver to suffer from posttraumatic stress disorder and how the 

continued careing becomes. The first support, however, is the most important thing 

when a carer experiences a critical incident. 

The aim of this study was to identify how ambulance staff experiences peer support. 

The methodology of the study was a triangulation, which means that quantitative and 

qualitative methods are mixed. This methodology makes it possible to study the subject 

as deeply as possible and still maintain a high validity and reliability. A questionnaire 

was designd and sent out to the informants. There were 169 persons who were asked to 

participate. The survery was voluntary and anonymous. A total number of 100 carers 

with different job titles chose to participate. 

A majority of the ambulance staff said that they had experienced a critical incident that 

influenced them at work. The results show that peer support is important to most people 

and that a majority of those affected chose to talk to their colleague in connection with 

the incident. When peer support was not used this had to do with personal chemistry 

and/or that it was not considered necessary. 

The results show that it would be desirable if a professional kept regular monitoring or 

reflection with those affected by a critical incident. Not a colleague since personal 

chemistry may lead to unsatisfactory results. 
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 INLEDNING 

Forskning visar att som sjuksköterska i ambulans finns risk att utsättas för 

stressutlösande händelser. Dessa stressutlösande händelser kan vara situationer eller 

patientmöten som påverkar vårdaren på något sätt, oftast positivt. Det kan betyda att 

mötet med patienten blir bra och leder till en erfarenhet och helt enkelt ett lyckat 

vårdande. De gånger som upplevelsen blir negativ och orsakar ett psykiskt 

illabefinnande hos vårdaren beror det oftast på vårdmöten som är traumatiska 

(Alexander & Klein 2001, ss. 76-80). Det kan vara särskilda händelser som att vårda 

sjuka barn, hot och våld situationer, katastrofer, dödsfall, suicidala handlingar och/eller 

yrkesspecifika plötsliga eller extrema påfrestningar som påverkar vårdaren negativt 

(Jonsson 2004, s. 35). Studier visar att bemötande, förtroende och tillit från kollegor och 

ledning är viktiga faktorer som påverkar vårdarens hantering av det traumatiska. Även 

hur väl rustad individen är för att hantera de känslor som kan uppstå vid en traumatisk 

upplevelse påverkar. Att individen har rätt bemästringsstrategier med sig från början gör 

att det negativa mötet kan hanteras bättre och utgången på den psykiska påfrestningen 

kan bli mildare (Kirby, Shakespeare-Finch & Palk 2011, ss. 5-6). De finns de som får 

posttraumatisk stressreaktion av en traumatisk händelse och genom att vara väl rustad 

för en händelse innan, så kan risken för att få posttraumatiska stress symtom minska.  

 

Forskningen visar också tydligt på att det är det kamratliga stödet, den där första 

kollegiala kontakten direkt efter en särskild händelse som är viktig för den fortsatta 

hanteringen av händelsen. Det är också av stor vikt att kamratstöd ges för vårdarens 

känsla av att bli sedd och få stöd i det som hänt. Trots att det är lite forskat på just 

kamratstödsfunktionen kan det tydligt ses att det är en viktig funktion och att många 

uttrycker ett stort behov av någon form av stöd direkt efter en särskild händelse 

(Gallagher & McGilloway 2008, s. 215; Jonsson 2009, ss. 44-45; Scott 2013, s. 109).  

Det är därför viktigt att beskriva vårdarens egna upplevelser av kamratstöd för att kunna 

värdera om den fyller en viktig funktion.  

 

BAKGRUND 

Ambulanssjukvård 

Arbetet i ambulans har under det sista decenniet förändrats kraftigt. Utvecklingen har 

gått från att ha varit brandmän med sjukvårdsutbildning till att det 2005 lagstadgades att 

det ska finnas minst en legitimerad sjuksköterska i varje ambulans. Anledningen till att 

det skulle finnas legitimerad personal med formell kompetens var för att kunna 

administrera läkemedel (Gårdelöv 2009, ss. 22-29). Detta innebär att ansvaret blivit allt 

större för sjuksköterskan, samtidigt har antalet vårduppdrag ökat och därmed risken att 

råka ut för en särskild händelse. Det kan leda till sämre återhämtning och därmed ökar 

risken för psykisk ohälsa (Scott 2013, s. 7). 

Besättningen i en ambulans består oftast av en sjuksköterska med eller utan 

vidareutbildning och en ambulanssjukvårdare (SOSFS 2009:10). Yrkeskategorierna 

skiljer sig åt i Sverige och utomlands. I Sverige är flertalet av yrkesutövarna i ambulans 
sjuksköterskor men en del av vårdarna är ambulanssjukvårdare. Utomlands eller länder 

utanför Norden använder sig oftast av paramedics i ambulansen som innebär att 

vårdarna har en annan specialutbildning för att kunna jobba i ambulans. De behöver inte 
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nödvändigtvis vara sjuksköterskor (Gårdelöv 2009, s. 24). I studien kommer 

yrkesutövarna fortsättningsvis benämnas som vårdare.  

Enligt Ahl, Hjälte, Johansson, Jonsson, Suserud & Wireklint- Sundström (2005, ss. 31-

32) är utmaningen för en vårdare i ambulans att de aldrig vet vad för typ av uppdrag de 

hamnar på. Detta gör deras arbete unikt. Det unika med arbetet är att de aldrig vet vilken 

patient de stöter på, vad denne har för behov och att deras arbetsplats är överallt.  

Det är oftast en speciell grupp individer som dras till att jobba som vårdare i ambulans, 

de gillar det osäkra med att aldrig veta vad de kommer fram till och att aldrig veta när 

det händer (Ahl et al. 2005, ss. 31-32).  

 

Även Scott (201,3 ss. 108-109) beskriver i sin studie att det fanns mycket som var 

positivt med att jobba inom prehospital sjukvård. Att hjälpa andra och göra skillnad för 

någon annan gjorde arbetet meningsfullt. Det kan väga upp för det negativa som 

vårdarna ibland råkade på. Ahl et al. (2005, ss. 31-32) menar att individen bör ha 

förmågan till flexibilitet, kreativitet och ha en inre styrka och stabilitet. Vidare beror 

arbetets utgång också på hur bra ambulansteamet arbetar ihop. De delar ofta på 

personliga tankar och ventilerar mycket, mera än många andra yrkesgrupper gör. Att 

jobba i ambulans är komplext och väldigt speciellt, det ger speciella relationer, 

kollegorna emellan. De måste ha förtroende till den andre för att kunna lita på att 

uppdraget får så bra utgång som möjligt. Vidare skriver Ahl et al. (2005, s. 32) att 

klimatet i arbetsgruppen är av stor betydelse. Det framkom att känslorna inte behöver 

hållas undan, de kände varandra så väl på den arbetsplatsen att de kunde vara hur öppna 

som helst mot varandra med hur de mådde. Även då en av besättningens personal är 

ovan eller ny så har den personen ofta en handledare i början som hjälper till att stötta 

och följa upp de olika uppdragen. Även om båda i besättningen är mer erfarna och råkar 

ut för en särskild händelse så är erfarenheterna de att de oftast ventilerar med varandra 

och pratar om vad de varit med om och vilka känslor som uppstått (Ahl et al. 2005, ss. 

31-32).  

 

Sjuksköterskans ansvar i vårdmiljön 

Enligt Riksorganisationen för ambulanssjuksköterskors (RAS) kompetens beskrivning 

(2012, s. 6) ska ambulanssjuksköterskan kunna ge god omvårdnad till de som behöver, 

främja hälsa, minska lidande och främja för välbefinnande. Detta står även i hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL 1982:763). Sjuksköterskan ska vidare kunna ta tillvara på 

patientens autonomi, värdighet och rättigheter. Se till patientens behov och hälsa och ta 

tillvara på den även då det handlar om situationer som för vårdaren kan vara obehagliga 

eller påverka känslomässigt (RAS 2012, s. 6).  

Som sjuksköterska i prehospital sjukvård ska denne kunna respektera patienten och ha 

ett etiskt förhållningssätt gentemot patienten och dennes vårdrum (RAS 2012, s. 7).  

Ett vårdrum är enligt Hagiwara & Wireklint (2009, s. 132) det rum som patienten 

vårdas i. I prehospital miljö finns inte dessa färdigställda rum som det gör på sjukhuset, 

utan dessa rum kan behöva skapas. Genom att skapa ett vårdrum ger det utrymme för ett 

så optimalt omhändertagande av patienten och för att kunna ge bra vård. Men även med 
hänsyn till patientens integritet.  

Enligt Dahlberg & Segesten (2010, s. 127) måste vården ha en teorigrund, vårdaren 

måste veta vad denne ska göra för att kunna ta hänsyn till patientens hälsa och 

välbefinnande. Denna kunskap ska hjälpa vårdaren att se hur den enskilde individen 
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upplever sin hälsa, välbefinnande och även sjukdom. Vidare krävs det att vårdaren 

besitter kompetens för att kunna göra patienten delaktig i sin hälso- och vårdprocess. 

Vidare menar Dahlberg & Segesten (2010, ss. 127-128) att det är genom patientens 

livsvärld som hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom visar sig. Kan inte vårdaren 

möta patienten i dennes livsvärld är det inget vårdvetenskapligt vårdande. Livsvärld 

innebär enligt Dahlberg & Segesten (2010, s. 128) världen så som den erfars. Inom 

vårdvetenskapen beskrivs det oftast om hur sjuksköterskan eller vårdaren ska verka för 

patienten och dennes hälsa och välbefinnande. Det är eftersträvansvärt men det hindrar 

inte att inte fokusera på vårdaren som en del inom vårdvetenskapen. Genom ett allt för 

stort vårdfokuserat synsätt menar Dahlberg & Segesten (2010, s. 122) att patientens 

främsta inte hamnar i främsta rum. Vårdarperspektivet är viktigt för att uppnå optimal 

patient vård.  

 

För att ett vårdvetenskapligt patientperspektiv ska finnas krävs det att fokus även finns 

på hur vårdarna ser på vårdandet. Detta kan ställas på sin spets då vårdarna utsätts för 

situationer som kan vara etiskt problematiska eller då deras egen ohälsa genomskådas 

på grund av speciella vårdmöten. När vårdandet blir svårt eller väcker negativa känslor 

så är det viktigt att dessa känslor bearbetas för att god vård vidare ska kunna ges. Att 

vårdaren mår väl är till nytta för patienten, dennes hälsa, lidande och välbefinnande. Det 

kan upplevas svårt att ge god vård om vårdarna inte själva mår bra. Personalens ohälsa 

kan påverka vårdens kvalitet. Etiskt svåra situationer gör att vårdarna måste bearbeta 

sina känslor och se på sitt välbefinnande. Sjuksköterskans uppgift är att se till patientens 

bästa, kunna göra allt för patienten i dennes hälsa och välbefinnande (Dahlberg & 

Segesten 2010, ss. 122-123).  

 

Enligt Healy & Tyrrell (2013, s. 37) är det av största vikt att vårdaren både får 

utbildning samt möjlighet att bearbeta de händelser som kan påverka det fortsatta 

vårdandet. I studien fann Healy & Tyrell (2013, s. 35) att om vårdaren bearbetar 

händelsen minimeras risken för att vårdaren ska må fortsatt dåligt. Utbildning krävs 

också för att bemästra jobbiga händelser. Detta leder till att vårdaren kan fortsätta ge 

god vård. Dahlberg & Segesten (2010, s. 122) menar att det är lika viktigt att fokusera 

på vårdarens hälsa, för att vården ska bli så bra som möjligt. Vårdkulturen domineras 

mycket av det medicinska perspektivet, det är lätt att känslor och funderingar trycks åt 

sidan. Det ges inte utrymme åt existentiella funderingar. Även arbetsplatsens kultur 

påverkar vårdarnas relationer, till sig själva och även till vårdandet. Det kan förbättras 

genom god handledning och bra organisation inom verksamheten. Det är alltså av stor 

vikt att en arbetsplats har bra struktur, ledning och organisation för att ge utrymme för 

existentiella frågor (Dahlberg & Segesten 2010, s. 126). 

Fokus ligger oftast på hur vårdaren mår och ska klara av sin egen vardag, det vill säga 

kunna bearbeta för att minimera risken för posttraumatisk stress. Lika viktigt är att 

vårdaren fortsättningsvis ska kunna klara av sitt arbete efter en särskild händelse. 

Genom att bearbeta händelsen lär sig vårdaren att distansiera sig till de känslor som 

eventuellt uppstår vid en jobbig händelse. Det kan vara bra att distansiera sig lagom 

mycket i det fortsatta vårdandet. Det vill säga att lära sig att kunna lägga känslorna åt 

sidan för att klara av sitt fortsatta arbete. Det gäller att inte trycka undan känslorna helt 

med risk för att förlora patientfokus. Genom att tillåta sig att bli berörd av den aktuella 

händelsen kan fortsatta patientmöten bli så bra som möjligt (Jonsson 2009, s. 43). 
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Särskild händelse 

Det är inte alltid den extra ordinära händelsen eller det som avviker från det normala 

som alltid är det som är jobbigast. Det kan vara en händelse i vardagen som blir jobbig 

och väcker känslor som blir svåra att hantera (Scott 2013, s. 6). Arbetet som vårdare i 

ambulans innebär möten med människor som kan beröra dem på olika sätt. De vet 

aldrig vad som väntar dem när de kommer fram och det kan påverka olika individer på 

olika sätt.  

Forskning påvisar att många jobbiga möten eller så kallade särskilda händelser kan 

påverka negativt. För att kunna bemästra dessa känslor som kan uppstå vid traumatiska 

upplevelser eller möten som är jobbiga krävs det av vårdare i ambulans att de är rustade 

för att kunna hantera de känslor som eventuellt uppstår (Avraham, Goldblatt, & Yafe 

2014, s. 24). En särskild händelse innebär fortsättningsvis i studien en händelse som 

varit jobbig på ett eller annat sätt och påverkat känslomässigt. 

Forskning visar att det som många kallar särskild händelse eller händelse som berör på 

något sätt är möten som berör barn, hot och våld situationer, katastrofer, dödsfall, 

suicidala handlingar och/eller yrkesspecifika plötsliga eller extrema påfrestningar 

(Ambulansen Skaraborg 2014b (bilaga 1a), s. 1; Jonsson 2004, s. 35). 

 

Tidigare studier har visat att om vårdare i ambulans har kontroll över sina känslor och 

har bra utarbetade strategier, så upplever de oftare att händelsen blir lättare att hantera. 

Likaväl de som involveras känslomässigt i händelsen och känner att de inte har kontroll 

över situationen får oftare en negativ upplevelse av händelsen (Avraham et al. 2014, s. 

24). Även Jonsson (2009, s. 42) skriver att om vårdaren råkar ut för en jobbig händelse 

där de drabbade påminner om en själv och sin egen livssituation eller identifierar sig 

med patienten eller anhöriga det är då händelsen kan bli traumatisk. Det kan till 

exempel vara då vårdaren behöver vårda någon som är lika gammal som sig själv. 

Händelser som involverar barn kan leda till att vårdaren kan ifrågasätta meningen med 

livet. Identifierar sig vårdaren med patientfallet kan även vårdaren få svårt att hålla 

känslorna tillbaka och har svårt att få distans till det som ska göras. Känslan av 

otillräcklighet och tvivel på sin yrkesförmåga kan också uppstå och det ihop med att 

vara känslomässigt påverkad bli negativt för såväl patient som vårdare (Jonsson 2009, s. 

42).  

 

Posttraumatiskt stressyndrom 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kommer från engelskans post traumatic stress 

disorder. Det innebär att påverkas psykiskt med stress och ångest på grund av en 

traumatisk händelse (Brolin, Calleberg & Westrell 2011, s. 78).  

 

Symtom på PTSD kan yttra sig i olika sätt (Brolin et al. 2011, s. 78; Michel, 

Johannesson-Bergh, Lundin, Nilsson & Otto 2010, ss. 86-88). Det kan vara att bli 

påverkad av själva händelsen då den inträffar, att återuppleva händelsen, undvikande 

och överspändhet. Genom att återuppleva själva händelsen kan det visa sig i form av 

påträngande minnesbilder som kan vara kortvariga sekvenser men även ihållande efter 

den traumatiska händelsen. Mardrömmar är vanligt förekommande och händelser som 

påminner om traumat. Det kan utlösa flashbacks av det upplevda scenariot. Undvikande 

beteende innebär att det är nytillkommet och inte fanns före traumat. Vårdaren försöker 

undvika händelser och upplevelser som påminner om traumat. Överspändhet kan yttra 
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sig i sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter samt en ökad uppmärksamhetsnivå. 

Irritabilitet och vredesutbrott är också förekommande samt ljud och ljuskänslighet är 

fenomen som uppstår i samband med detta. Något av dessa symtom ska ha visat sig 

inom 6 månader från det att vårdaren utsattes för traumat och det sker oftast direkt 

(Brolin et al. 2011, s. 78; Michel, Johannesson-Bergh, Lundin, Nilsson & Otto 2010, ss. 

86-88).  

 

I en studie gjord av Alexander & Klein (2001, ss. 76-80) gjordes en anonym 

undersökning i form av en enkät. Det visade sig att så många som en tredjedel av 

vårdarna som svarat på enkäten visade sig må psykiskt dåligt på ett eller annat sätt i 

form av psykiska problem, utmattningssyndrom eller PTSD. Några av orsakerna som de 

beskrev att det berodde på var sämre återhämtning, långa arbetspass, fler tjänstgöringsår 

och att de upplevde att arbetet inte längre kändes tillfredsställande. Även att antalet 

uppdrag ökade gjorde att de också utsattes oftare för särskilda händelser. 

Som i tidigare beskrivna studier påvisades symtom som ilska, frustration, nedstämdhet 

och okänslighet efter denna typ av händelser. Många av dem hade svårt att säga att de 

faktiskt behövde stöd och hjälp trots att de kände starkt att det skulle vara nödvändigt. 

Förklaringen till varför de höll sina känslor inom sig kunde bero på att de förväntades 

vara starka individer och professionella ute hos patienten genom att hålla sig lugna och 

koncentrerade under uppdraget (Halpern, Gurevich, Schwartz & Brazeau (2009) i 

Avraham et al. (2014, s. 195).  

 

Räddningstjänst och ambulanspersonal är yrkesgrupper som riskerar att bli sekundärt 

traumatiserade när de hjälper andra som råkat ut för något som avviker från det 

normala. Det visar sig hur viktigt stödet är i form av bra ledarskap och att 

gruppsammanhållningen för övrigt fungerar på ett tillfredsställande sätt. Denna kategori 

har även till sin fördel att arbetsgivaren i förväg kan ordna med organisation av krisstöd 

samt uppföljning (Michel et al. 2010, ss. 145-147). 

 

Bemästringsstrategier 

Genom att ha bra bemästringsstrategier eller copingstrategier för hur känslor ska 

hanteras är vårdaren känslomässigt rustad för att klara av de eventuellt negativa känslor 

som kan uppstå. Enligt Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum, PKMC (2008, s. 

41) innebär bemästringsstrategier att vara väl utrustad för att kunna hantera jobbiga 

känslor genom att kunna prata ut om det som varit jobbigt och även våga släppa ut 

känslorna. PKMC menar också att bemästringsstrategin kan vara problemlösande, att 

individen hittar ett sätt att handskas med det som upplevts jobbigt. Det kan till exempel 

vara att få återkoppling, sova ordentligt eller motionera.  

Kirby et al. (2011, ss. 5-6) skriver att bemästringsstrategier inte alltid innebär att vara 

väl utrustad för ett jobbigt möte utan det innebär mer hur vårdaren är rustad för att klara 

av en särskild händelse. Genom att ha en bra inställning och kunna acceptera att det som 

hänt har hänt och att det inte var något de kunde påverka, kan vårdaren hitta ett bra sätt 

att hantera problemet. Det finns de som även har ett skuldbeläggande mot sig själva. 
Om vårdaren är rustad med bra bemästringsstrategier genom att söka stöd hos andra och 

att acceptera det som hänt så blir utgången på problemet ofta positiv. Intar vårdaren ett 

undvikande förhållningssätt och lägger skulden på sig själv kan utgången på händelsen 

få en mer negativ känsla (Kirby et al. 2011, ss. 5-6). 
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Jonsson (2004, s. 29-30) menar att personal hos räddningstjänst, ambulanssjukvård och 

även annan sjukvårdspersonal visar på vikten av att socialt samt emotionellt stöd är 

oerhört viktigt för att bemästra stress under svåra situationer och händelser. Risken att 

utveckla PTSD ökar markant om vårdarna inte får ventilera sina tankar och känslor 

regelbundet. Desto tidigare vårdaren får prata om det som hänt gör på lång sikt att den 

traumatiska händelsen inte kommer att göra sig påmind i form av minnesbilder eller 

påträngande tankar. 

 

Alexander & Klein (2001, ss. 76-80) fann att en tredjedel av vårdarna önskade också att 

de hade haft mer organiserad övning av patientfall samt stöd i form av samtal 

kontinuerligt, en slags pre-debriefing för att kunna förbereda sig bättre för emotionella 

utmaningar i arbetet. Det skulle fortsättningsvis göra att individen utvecklade en bra 

bemästringsstrategi för framtida händelser. Detta är något som även Jonsson (2009, s. 

42) skriver om att om vårdaren är förberedd och har bra utarbetade planer så minskas 

stressen, så kallad pretraumastress.   

Enligt Avraham et al. (2014, s. 195) har vårdare i ambulans olika sätt att agera och 

tänka när det kommer till att hantera patientrelaterade situationer. En artikel från Israel 

visade hur olika upplevelserna kunde vara beroende på hur väl förberedda och rustade 

de var rent mentalt för att möta patienter i ett kritiskt tillstånd. I den studien intervjuades 

15 vårdare om hur just de reagerade och handlade i dessa situationer. Det som 

undersöktes och jämfördes var hur de kände när de kom ut till patienten, om de var 

inkännande eller kunde se situationen objektivt och för tillfället skala av de emotionella 

känslorna som kom upp. Om de hade kontroll över situationen eller avsaknad av detta 

avgjorde också hur fortsättningen blev för dem. För de som upplevde att de hade 

situationen under kontroll och som hade ett bra välbefinnande visade det sig att de hade 

bättre förutsättningar att hantera den särskilda händelsen under tiden, men även efteråt. I 

studien tas det också upp av hur stor vikt det är att vårdarna medvetandegör känslor som 

kommer upp efter traumatiska händelser och ber om hjälp för att kunna uttrycka sig 

verbalt om upplevelsen (Avraham et al. 2014, s. 195).  

 

Scott (2013, ss. 19-20) fann i sin studie att ett sätt att hantera jobbiga känslor vid 

särskilda händelser kunde vara humor. Den kunde vara ett sätt att distansera känslorna 

här och nu och även i ett senare skede av bearbetningen av det som hänt. Genom humor 

skyddar man sig från att bemöta det jobbiga som väcker starka känslor, det blir en form 

av strategi för att orka. Forskning har enligt Scott (2013, s. 20) visat på att använda sig 

av denna typ av humor leder till fysiska positiva effekter. Under mötet med det jobbiga 

kan det i längden hjälpa till genom att stresspåslaget sänks. Genom att inte engagera sig 

känslomässigt i det jobbiga så klarar vårdaren av att just där och då sköta sitt jobb och 

lättare bemästra känslorna tiden efter. Humorn leder till att teamkänslan ökar och 

kommunikationen stärks besättningen emellan, något som även Ahl et al. (2005, s. 34) 

fann i sin studie. Detta sätt att hantera dessa känslor kan för omgivningen verka 

opassande men för vårdarna är det frågan om att klara mötet just där och då. Det som 

gör denna typ av sarkastiska humor lite speciell är att den kan hämma vårdarens stöd av 

andra runtomkring då de inte alltid förstår denna typ av humor. De såg den som 

opassande och oförstående (Scott 2013, s. 20). 
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Kamratstöd 

”Kamratstöd innebär att vara empatiska lekmän. Det kan vara kollegor eller 

medmänniskor med kunskap och erfarenhet av att bemöta människor i kris” (Brolin et 

al. 2011, s. 149). Inom en del verksamheter används inte kamratstöd utan istället 

används debriefing eller handledning som form av stöd.  

Det är viktigt att se till patientens bästa men likaväl måste vårdarens välmående också få 

ha stort fokus. I och med att vårdarens behov synliggjorts har funktionen kamratstöd 

vuxit fram (Jonsson, 2009, ss. 44-46). Enligt Jonsson (2004, ss. 42-43) kan detta liknas 

vid begreppet känsla av sammanhang, KASAM. Det innebär att människan är rustad 

med olika strategier för att hantera jobbiga händelser. Hög KASAM  leder till att 

människan har lättare att möta svåra situationer. Sekundärt innebär det att människan 

kan se en meningsfullhet och hanterbarhet kring den uppkomna situationen. Människor 

med låg KASAM får svårare att hantera jobbiga händelser. 

Att finna ett sammanhang är en viktig del i bearbetningen. Både vänner och familj kan 

utgöra ett bra stöd men arbetskamrater är nog så viktigt. Många ambulansorganisationer 

har byggt upp kamratstödsfunktionen som ett sätt att ge kollegial stöttning (Jonsson, 

2009, s. 44).  

 

Andersson, Larsson & Tedfeldt (2009, s. 11) beskriver att det finns arbetsgrupper som 

är mer utsatta för psykiskt starkt påfrestande situationer. Till dessa räknas bland annat 

akutsjukvårds- och ambulanspersonal, brandmän, officerare och poliser. Situationer som 

kan anses vara jobbiga kan vara att en arbetskamrat blir svårt skadad eller hantering av 

flera svårt skadade eller döda barn. Utifrån dessa speciella händelser önskas någon form 

av stöd, till exempel kamratstöd. 

Enligt Ambulansen Skaraborg (2014a, ss. 1-2 (bilaga 1b) finns personer utsedda att vara 

kamratstödjare med syfte att finnas till för den som drabbats av en särskild händelse. 

Kamratstödjaren ska se till att den drabbade vårdaren inte behöver lämnas ensam eller 

riskerar att drabbas av ohälsa. Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling 1999:7 

(1999, s. 6) ska det finnas beredskap för första hjälpen och krisstöd för personalens 

välbefinnande. Det kan som Andersson et al. (2009, s. 31) beskriver vara genom att 

komma fram och fråga personen hur han eller hon mår, eller trösta och lyssna är också 

en form av kamratstöd. Många känner sig mer trygga som kamratstödjande personer 

genom ökade kunskaper och fakta kring hur olika psykiska reaktioner kan yttra sig. 

Ambulansen Skaraborg (2014a, ss. 1-2) skriver vidare att vara kamratstödjare innebär 

att en eller flera kollegor inom en verksamhet har särskild utbildning i krishantering och 

samtal. När en särskild händelse uppstår är det lätt att en eller flera inom en verksamhet 

involveras i händelsen och kan riskera att må dåligt efter en traumatisk upplevelse. En 

kamratstödjare kan därför utgöra en viktig roll genom att finnas för de som varit utsatta 

och skapa lugn och stabilitet. Det kan också vara ett tillfälle för bedömning av den 

utsatta vårdarens mående just då. Kamratstödjaren ska inte på något sätt ställa diagnos 

eller fortsätta att utreda vårdaren, men de kan tidigt fånga upp och erbjuda denne rätt 

stöd och uppföljning. 

 
Brolin et al. (2012, s. 148) skriver att genom att samtala i grupp, vilket inte är helt 

ovanligt när en kamratstödjare involveras, kan de drabbade ihop med kamratstödjaren 

utbyta erfarenheter. Att få höra av någon annan som råkat ut för en liknande situation 

och hur den bemästrat de känslorna kan vara lugnande. Kamratstödets funktion innebär 

att försöka undvika att den drabbade får posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Att 
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inneha uppgiften som kamratstödjare är inte alltid helt lätt, det är personer som ska 

kunna bygga upp ett förtroende, inge tillit och orka lyssna. Helt enkelt att finnas där för 

de som behöver. Enligt Michel (2014, s. 9) finns det inga evidensbaserade 

handlingsplaner för hur stöd ska ges. Det finns ett bra syfte med att ha stödsamtal efter 

en särskild händelse. Syftet med stödet är att kunna underlätta hanteringen och 

bemästringen av händelsen. Ett bra sätt att ge stöd på är genom gruppstöd. Ambulansen 

Skaraborg (2014b, s.1; Ambulansen Skaraborg 2014a, s. 1) använder sig oftast av stöd i 

grupp. Michel (2014, ss. 9-10) skriver att gruppstöd kan leda till att de drabbade lättare 

kan ge stöd till varandra ihop med till exempel enhetschef och de som ska ge stöd.  

Deltagarna får även en chans att lugna varandra, få hjälp att hitta bra 

bemästringsstrategier och kunna bemästra känslor som skuld, skam och misslyckande 

som kan ha upplevts under den särskilda händelsen. Det har blivit allt mer viktigt med 

kamratstöd och att utveckla den funktionen. Det är av största vikt att de finns de 

personer som har utbildning i stresshantering och att det finns kamratstödjare som kan 

stödja sin personal och se dem som behöver stöd. Michel (2014, s. 10) skriver vidare att 

det också är viktigt att ta reda på hur redo de drabbade vårdarna är att återgå i tjänst 

efter en särskild händelse som kan ha påverkat dem negativt.  

 

Enligt Brolin et al. (2012, s. 148) finns det stor risk att kamratstödjaren tar på sig ett för 

stort ansvar och försöker hitta metoder som kan hjälpa vårdaren. Även då 

kamratstödjaren själv arbetar inom samma verksamhet kan problem uppstå. Därför 

måste kamratstödsfunktionen inom samma verksamhet ha tydliga riktlinjer för hur 

kamratstödet ska verka på just den arbetsplatsen. Eftersom det finns risk att den 

drabbade och kamratstödjaren får en särskild kontakt i och med den särskilda händelsen 

så är det viktigt att tydligheten visar var gränsen går för att vara kollega och- eller 

kamratstödjare (Brolin et al. 2012, ss. 147-150).  

Gallagher & McGilloway (2008, s. 215) skriver att det är viktigt att det finns utarbetade 

handlingsplaner för att hantera vårdare som utsätts för särskild händelse, för att minska 

risken för att de ska utveckla PTSD. Symtom som kan yttra sig kan vara 

sömnsvårigheter, ilska, känslan av utanförskap och andra psykiska besvär. Men för att 

utgången skall bli så bra som möjligt, att vårdaren inte får så stora psykiska besvär beror 

också på stödet från arbetsplatsen och tiden efter. Dessa symtom kan stärkas av att inte 

få rätt stöd av kollegor eller chef, bristande intresse i verksamheten eller machokulturen 

som kan eventuellt kan råda (Gallagher & McGilloway 2008, s. 215).  

 

Enligt Alexander & Klein (2001, s. 76) saknade många förtroende för sin arbetsgivare 

och var rädda hur de skulle uppfattas om de sökte hjälp och stöd. Att inte våga öppna 

upp sig inför sina kollegor kunde bero på att det förekom en viss kultur inom 

verksamheten. En del var även rädda för hur händelsen skulle påverka dem i sitt 

fortsatta arbete och hur de andra i gruppen skulle se på dem efter detta.  

I studien gjord av Scott (2013, s.109) kom de fram till att vårdare önskade ofta någon 

form av utarbetad handlingsplan efter att de råkat ut för en särskild händelse. Vidare 

ville de i studien att den handlingsplanen skulle vara lättillgänglig och kunna tillämpas 

snabbt efter att de råkat ut för något som påverkat dem känslomässigt.  

 

Hammarlund (2012, s. 126) skriver att om det finns förberedelse kring stress och 

olyckor gör det att vårdarna i ambulans har en högre beredskap för att bättre klara av 

svåra händelser mentalt samt att personalen agerar bättre. Det sociala stödet som 
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kamratstöd innebär förmedlas oftast av kollegor. Det finns bra positiva effekter som 

kommer ur gruppsammanhållning, kamratstöd och ett gott ledarskap. Förutom att ha en 

ledare som känner av sinnesstämningen så är arbetskamrater ett viktigt stöd för att 

kunna dra sig undan och prata med utan några krav på att blotta sig i händelsen. Det 

som ses som en möjlig positiv effekt av kamratstöd är att den som drabbats av en 

särskild händelse kan känna sig lugnad av sina kollegor på så vis att fallet diskuteras 

igenom och personen i fråga får en chans att ventilera tankar och funderingar med sina 

kollegor (Hammarlund 2012, s. 126).  

 

Andersson et al. (2009, s. 31) skriver att kamratstöd finns utvecklat i en del 

ambulansorganisationer men det är betydligt mer vedertaget och använt inom till 

exempel polismyndigheter i Sverige samt större organisationer som Banverket och 

försvarsmakten. Här är kamratstödet mer utvecklat i form av att kamratstödjarna som är 

speciellt utvalda fått grundutbildning inom psykosocial krishantering och har ett väl 

etablerat stöd inom respektive organisation (Andersson et al. 2009, s. 31).  

Inom försvarsmakten är kamratstöd viktigt i det initiala skedet på plats där den jobbiga 

händelsen skett. Därefter kallar närmaste chef till avlastande samtal för de involverade. 

Detta samtal ska ligga i nära anslutning till den händelse personalen varit ute för. Nästa 

steg är ett fördjupat samtal av särskilt utbildad personal.  Det erbjuds även individuella 

insatser såsom läkarundersökningar i ett sista steg för att verkligen fånga upp ohälsa 

(Andersson et al. 2009, s. 78). Detta sätt att leda ett samtal eller initiera kamratstöd är 

något som Ambulansen SKAS också beskriver i sin handlingsplan. I deras 

handlingsplan står följande att vid en särskild händelse ska chef i beredskap kontaktas 

av de drabbade eller SOS. Denne kontaktar i sin tur kamratstödjare för att inleda ett 

avlastningssamtal. Tid bör avsättas för att de drabbade ska kunna äta, vila och eventuellt 

kunna kontakta anhöriga vid behov. Samtalet ska i den mån det går ske på närmaste 

ambulansstation. Samtalet ska hållas avskilt utan störande moment. Tid för uppföljning 

ska planeras en vecka efter händelsen då även enhetschefen ska medverka. Om de 

drabbade inte orkar arbeta vidare ska möjlighet ges till att stanna kvar på sin arbetsplats 

under ordinarie arbetstid. Det är för att återhämtningen ska ske i den egna arbetsmiljön. 

Behövs ytterligare professionellt stöd bör det sättas in inom 72 timmar efter händelsen 

till exempel psykolog (SKAS 2014b, ss. 1-2).  

Kamratstöd har visat sig nödvändigt då det kunnat ses att personer inom vårdyrken, 

insatspersonal, polis med flera blir såpass påverkade i mötet med människor i utsatta 

situationer att det kan återspegla sig i det privata livet. Den psykiska belastningen i form 

av känsloyttringar kan påverka livet med familj och vänner negativt (Hammarlund 

2012, s. 152). 

 

Machokultur 

I studien gjord av Gallagher & McGilloway (2008, s. 218) intervjuade de 27 män om 

upplevelsen av olika uppdrag. De flesta i studien kunde beskriva hur de blivit berörda 

av olika särskilda händelser. Det fanns män i studien, 5 av 27, som ansåg att om du inte 

förlikade dig med arbetet och de utsatta situationer de kunde hamna i så hade de inte i 

jobbet att göra. Det var denna macho inställning som påverkade dem negativt och till att 

ha en sådan inställning. Även Skogstad et al (2013, s. 178) skriver att machokulturen 

kan påverka bearbetningen efter en särskild händelse. Detta genom att inte själv våga 
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blotta känslorna, att förneka det som hänt, trycka bort känslorna och ha en önskan om 

att kunna fortsätta arbeta.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Som sjuksköterska i ambulans finns risken att utsättas för stressutlösande händelser.  

Det finns olika faktorer som avgör hur vi reagerar på den traumatiska upplevelsen.  

Traumatiska händelser hanteras på individuella sätt. Beroende hur förberedd vårdaren 

var innan händelsen samt hur uppföljningen blir efteråt är avgörande för det fortsatta 

måendet. Bemötande, förtroende och tillit från kollegor och ledning är viktiga faktorer 

som påverkar vårdarens tillfredsställelse i sitt fortsatta arbete. Det finns dock lite 

beskrivet i litteraturen om kollegialt stöd efter särskild händelse. Kamratstöd finns 

utarbetat i många ambulansorganisationer. Upplevelsen och effekten av det har inte 

undersökts så mycket. Stor del av den tidigare forskningen är gjord på debriefing eller 

handledning. Studierna visar på att det är det kamratliga stödet, den där första kollegiala 

kontakten direkt efter en särskild händelse som är viktig för den fortsatta hanteringen av 

händelsen. Det är också av stor vikt att kamratstöd ges för vårdarens känsla av att bli 

sedd och få stöd i det som hänt.  

Det är därför viktigt att beskriva vårdarens egna upplevelser av kamratstöd för att kunna 

värdera om den fyller en viktig funktion.  

 

SYFTE 

Syftet är att kartlägga och beskriva hur vårdare i ambulans upplever kamratstöd.  

 

METOD 

Metodbeskrivning 

Valet av metod för att genomföra denna studie är en kvantitativ metod med kvalitativa 

ansatser, en så kallad triangulering. Det innebär att två metoder används för att 

undersöka ämnet. De båda metoderna bör överensstämma väl med varandra (Borg & 

Westerlund 2012, s. 245). Två metoder som kan matcha varandra väl är kvalitativ metod 

och kvantitativ metod. Triangulering innebär att de båda metoderna integreras och ger 

ett väl analyserat material som kan ge hög validitet och reliabilitet. Genom att 

kombinera de två metoderna ökar möjligheten att få tillgång till intressantare material, 

som annars riskerar att inte ha framkommit (Polit & Beck, 2012, ss. 610-611).   

Det kan dock finnas vissa svårigheter att kombinera två metoder, för att de har olika 

paradigm. Det kan göra att det blir svårare att sammanställa materialet. Fördelarna med 

denna typ av metod är att materialet blir större och mer innehållsrikt (Polit & Beck 

2012, ss. 610-611).  

 
En kvantitativ metod innebär att det som efterfrågas ska kunna mätas, beräknas och 

därmed ge ett resultat. Insamlande av fakta ska kunna analyseras med hjälp av 

statistiska metoder (Polit & Beck 2012, ss. 201-202, 294). Genom att använda ett 

frågeformulär eller en enkät så går det enligt Polit & Beck (2012, s. 297) få större 
möjlighet att kunna mäta resultatet.  Eftersom alla informanterna svarar på exakt samma 

frågor så går det att mäta det resultatet. Enligt Borg et al (2012, s. 29) så kan data 
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innehållande siffror och ja och nej svar vara data som går att mäta.  

 

Urval 

Författarna till denna studie tyckte att det var viktigt att flera personalkategorier fick 

delta i studien. Det vill säga både sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare. 

Anledningen var att vi ansåg att båda yrkesgrupperna blir lika involverade i patientfallet 

oavsett om det är sjuksköterskan som innehar den högsta medicinska kompetensen eller 

inte. Inklusionskriterier för studien var all fastanställd personal inom en 

ambulansorganisation i södra Sverige. Antal fastanställd personal räknades till 169 

personer. Alla personalkategorier fick fylla i enkäten (bilaga 3). Exklusionskriterier för 

studien innebar att inga vikarier fick fylla i enkäten, för att hålla antalet enkäter på en 

hanterbar nivå. Författarna till denna studie hoppades på en större träffsäkerhet i 

resultatet om personer som kontinuerligt arbetade och var aktiva regelbundet 

tillfrågades.  

 

Datainsamling 

För att kartlägga funktion av kamratstöd gjorde en enkätundersökning. Det fanns ingen 

bra färdig mall att använda som enkät för att belysa problemet. Därav fick författarna 

till denna studie själva skapa en enkät som motsvarade syftet. För att kunna utforma en  

bra enkät har följande steg gjorts: 

 

1. Innebar att först skriva förslag på olika frågeställningar 

2. Reducera antalet frågor och omformulera dessa 

3. Första enkäten skapades och granskades av handledare och testpersoner 

4. För att se om mätinstrumentet skulle fungera presenterades frågor till tre utvalda 

personer som inte ingick i studien men ändå kände till kamratstödsfunktionen som hjälp 

efter en särskild händelse. Via dem gavs feedback och synpunkter på frågor och 

formuleringar vilket har varit till stor hjälp för att utforma en bra enkät.  

5. Utifrån kommentarer på enkäten och responsen från testpersonerna fick enkäten 

omformuleras ännu en gång.  

6. Färdig enkät skickades ut till informanterna.  

 

Enligt Trost (2012, s. 12 ) är det viktigt att tänka på hur frågor formuleras när en enkät 

skapas. Beroende på hur en fråga ställs kan också svaren bli olika. För att säkerställa att 

informanten uppfattar frågan rätt, bör frågan vara kort och utan författarens förförståelse 

(Trost 2012, s. 62).  

 

Det som närmare skulle studeras var hur medarbetarna hanterade jobbiga händelser 

samt om de blivit erbjudna kamratstöd och hur de upplevde kamratstödet.  

Enkäterna delades ut till en ambulansorganisation i södra Sverige där funktionen 

kamratstöd används. Initialt kontaktades de enhetschefer som jobbar inom 

organisationen och fick information om hur undersökningen skulle gå till samt få deras 

godkännande muntligt (bilaga 2). Efter detta godkännande fick de också skriva på ett 

informationsbrev. Informanterna fick också ett missivbrev ihop med enkäten (bilaga 3). 

Ett missivbrev är ett informationsbrev som ska informera informanten om vad som skall 

undersökas (Trost, 2012, ss. 110-112). 
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Informanterna fick tre veckor på sig att besvara enkäten. För att påminna om 

deltagandet av enkäten skickades vid ett par tillfällen ut en påminnelse till berörd 

enhetschef. Enkäten (bilaga3) bestod delvis av frågor där de själva fick beskriva med 

egna ord hur de upplevde situationer där jobbiga händelser förekom i deras vårdande 

situationer, samt hur de upplevde kamratstöd och om de blivit erbjudna det. Det ingick 

också frågor där de enligt en form av Likert-skala, fick sätta ett kryss i en ruta där de 

mest tyckte att deras upplevelse av frågan stämde in.  

 

En Likert- skala är en skala där informanterna får gradera sin åsikt om ett ämne. De som 

svarar på frågan ska svara på om de håller med eller inte, men de kan däremellan 

påståendena skatta sig om de delvis håller med eller inte. Denna typ av skattning kan 

liknas vid en visuell analog skala (VAS) där upplevelsen graderas subjektivt. Det 

innebär att informanten markerar närmast på linjen eller rutor det påstående som 

stämmer bäst överens med dennes upplevelse (Polit & Beck 2012, ss. 300-301).   

Anledningen till att enkäten utformades med möjlighet till svar i egna ord var att 

författarna till denna studie tyckte att det skulle ge mer information om upplevelsen av 

kamratstöd. Om informanterna själva fick beskriva sin upplevelse skulle detta 

förhoppningsvis ge ett bättre svar på problemområdet. Efter tre veckor samlades 

enkäterna in och analys arbetet påbörjades.  

 

Dataanalys 

Kvantitativ analys 

Den kvantitativa analysen utfördes i SPSS, statistical package for the social sciences. 

Det är ett statistik program som hjälper till att analysera data som går att mäta. Det är en 

vanlig analysmetod vid kvantitativ forskning. Denna metod är bra för att kunna ställa 

olika variabler mot varandra och därmed få större spridning på resultatet (Wahlgren 

2012, ss. 8-9, 12). Den kvantitativa ansatsen av enkäten, alltså de mätbara delarna, där 

likertskalan användes och likaså ja och nej svar matades in i SPSS. Varje enkät för sig 

numrerades och svaren skrevs in i SPSS i form av olika variabler. Därefter kunde de 

olika variablerna ställas mot varandra för att skapa tabeller som därmed gav ett mer lätt 

överskådligt resultat som blev lättare att tolka. En variabel innebär att en egenskap som 

är intressant att mäta omnämns med siffror. Därefter finns en möjlighet att mäta olika 

variabler emot varandra för att få ut ett mätbart eller uträknat värde av någonting (Borg 

et al. 2012, ss. 29-30). Genom att matat in alla värden från enkäten i 

statistikprogrammet skapades frekvenstabeller som enligt Borg et al. (2012, s. 42) är en 

tabell som visar de olika variabelvärdena. Utifrån tabellerna så kunde data lättare 

analyseras och ett sammanhang kunde fås för hur de olika vårdarna upplevde 

kamratstöd.  

 

Kvalitativ analys 

Den kvalitativa delen av enkäten, där informanterna svarat i skrift och beskrivit hur de 

upplevt kamratstöd, samt fått tycka fritt kring frågan fick läsas och tolkas. Författarna 

valde att göra en innehållsanalys. En innehållsanalys syftar till att tolka texter, såsom 
utskrifter av till exempel intervjuer (Granheim & Lundman  2012, s. 187). En 

analysenhet är det material som ingår i analysen, det vill säga de beskrivande delarna av 

enkäten. För att analysera materialet har författarna använt sig av Granheim & Lundman 
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(2012, ss. 190-191) analysprocess. Genom att hitta meningsbärande enheter, det vill 

säga delar av texten som beskriver i korta drag vad det är som vill lyftas fram. I detta 

fall det som beskrivits av informanterna och det utgör grunden för analysen. 

Fortsättningsvis i processen kondenseras texten oftast, detta är inte gjort då de 

beskrivande delarna i enkäten är korta svar. Men efter att de meningsbärande enheterna 

tagits ut abstraheras datan till olika koder vilket innebär att materialet analyseras ännu 

en gång. Av de koder som delar innehåll skapas underkategorier och kategorier 

(Granheim & Lundman 2012, ss. 190-191). Materialet har lästs flera gånger av båda 

författarna och all data har beskrivits och tagits fram av författarna tillsammans, detta 

ger en hög validitet av texten.  

Polit & Beck (2012, ss. 558-560) skriver att genom att organisera materialet på ett sätt 

som ger kategorier, så fås ett större sammanhang för texten och det stora materialet blir 

mer komprimerat och mer lätthanterligt. Genom att analysera kvalitativ data kan det lätt 

uppstå problem med att redovisa hur analysen exakt gått till, eftersom det är svårt att 

använda sig av en specifik metod som går att visa. En analys av kvalitativ data är en 

process för att få data att passa ihop. Denna process som Polit & Beck (2012, s. 557) 

beskriver kan liknas väl med hur författarna gjort, genom att sammanställa all data som 

en tratt för att det ska mynna ut i en helhet (tabell 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Tabell 1 

 

Meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

Genom samtal med 

kamratstödjare.. 

Samtal med 

kamratstödjare 

Stöd från 

kamratstödjare 

Att hantera särskilda 

händelser 

…ventilerar fallet i 

första  

hand med 

kollega/arbetskamrat 

som varit med… 

Prata av sig med 

kollega 

Stöd från kollega 

…pratar med 

anhöriga, till exempel 

sambo, man, fru, 

vänner… 

Prata av sig med 

andra än kollegor 

Stöd utifrån 

Jag motionerar…. 

…sökt stöd hos 

hälsan och arbetslivet 

Yttre faktorer som 

hjälp att hantera 

särskilda händelser 

Andra sätt att 

hantera särskilda 

händelser 

…tror alla har behov 

av att prata av sig… 

Behov av att prata 

av sig 

Behov av att prata 

Vill ha reda på fakta 

efteråt 

(återkoppling)… 

 

Återkoppling och 

få reda på fakta 

Reflektion och 

återkoppling 

 

Rädd för att uppleva 

liknande larm… 

Oro Känslor 

…reflekterar och 

ältar problemet…. 

Reflektera/älta  

…att klara av att vårda 

trots påverkad 

känslomässigt… 

Påverkad av 

särskilda händelsen 

Patientmötet Vårdandet 

 

…gråta med 

anhöriga… 

Våga visa känslor 

…jag jobbar på 

rutin… 

Dölja sina känslor 

…tex när barn 

drabbas… 

Klara av att vårda 

Är professionell hos 

patienten men tar itu 

med det jobbiga 

efteråt… 

Professionell där 

och då 

Hålla skenet 

uppe/spela teater 

     



15 

 

...vårdandet  

bli hämmande eller 

främjande…. 

Mötet påverkades 

av hot och 

våldssituationer 

Hot och våld  

…det blir ett slags 

dubbelliv att jobba i 

ambulansen… 

Att inte bli 

förstådd för den 

utsatthet som råder 

Utsatthet 

Bra att gå igenom 

händelseförloppet 

De positiva 

upplevelserna av 

kamratstöd 

Kamratstöd 

upplevdes som 

positivt 

Upplevelsen av 

kamratstödet 

 

 

 

Att kamratstödjarna 

har adekvat 

utbildning 

Rätt utbildning 

Har inget behov av 

kamratstöd…. 

De negativa 

upplevelserna av 

kamratstöd 

Kamratstöd 

upplevdes som 

negativt  
…personkemin 

stämde inte…inget 

förtroende för 

kamratstödjaren 

…avslappnad miljö 

och lugn och ro… 

Lugn och ro Kamratstödssamtalet 

…få en genomgång 

av händelsen och vad 

som hänt… 

Hjälp att sätta ord 

på händelsen, 

erfarna kollegor 

…bra att få ett avslut 

innan man går av sitt 

pass… 

Få ett avslut Att bli sedd 

Kontakten 

förmedlades av 

arbetsledare i 

beredskap, chef, 

kamratstödjare, mfl… 

Förmedlade 

kontakten 

Vara delaktig och 

komma till tals… 

 

Ge sin syn på 

händelsen 

Delaktighet 
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Validitet och reliabilitet  

Studien anses ha god validitet genom att materialet har lästs och analyserats av båda 

författarna till uppsatsen, detta för att inte missa något och för att omtolkningar inte ska 

kunna göras. Även enkäten har omformulerats flera gånger för att uppfattas så tydlig 

som möjligt och för att informanterna skulle förstå frågorna. Reliabiliteten på enkäten är 

svår att fastställa då det inte är ett vedertaget mätinstrument. För att göra reliabiliteten så 

bra som möjligt har enkäten arbetats om flera gånger (Borg et al 2012, ss. 27-28). Trost 

(2012, s. 63) beskriver att om informanten uppfattar frågorna ungefär likadant så får 

datan en hög reliabilitet. Genom att ställa så enkla frågor som möjligt som kommer att 

uppfattas någorlunda likvärdigt.  

 

Etiskt ställningstagande 

Enkäten till studien har utformats enligt gällande etiska riktlinjer. Enkäten hade ett 

frivilligt deltagande och var anonym. Enligt Helsingforsdeklarationen (WMA General 

Assembly 2013, ss. 1-8) ska informanterna informeras om att deltagandet är frivilligt 

och anonymt. Informanternas deltagande kunde också närsomhelst avbrytas.  

För att säkerställa att enkäten kunde lämnas in anonymt, fick de lägga enkäten när den 

var besvarad i en väl försluten låda.  

Enligt forskningsetisk granskning är det viktigt att tänka på att frågor också kan väcka 

tankar och känslor hos informanten (Ejlertsson 2012, s. 39). Författarna till denna studie 

är medvetna om detta och tycker att det är viktigt att ha det i åtanke.  

Deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst. Informanten kunde välja att 

avbryta om de var rädda att frågorna kunde väcka känslor.  

 

 

RESULTAT 

Resultatet är baserat på två olika metoder som resulterat i en beskrivande del (kvalitativ 

data) och en bekräftande del (kvantitativ data) vilket presenteras nedan. Författarna har 

därmed kunnat göra en kartläggning av kamratstödsfunktionen inom en 

ambulansorganisation i södra Sverige.  

 

Beskrivande del (kvalitativ data) 

Upplevelsen av kamratstöd 

Kamratstöd upplevdes som positivt  

Det framkom att stor del av vårdarna var nöjda med kamratstödet. Av de som blev 

erbjudna kamratstöd eller hade haft det tyckte att det var bra.  
Egenskaper som vårdarna önskade att kamratstödjaren hade var lyhördhet, empati men 

även att denne kunde känna av situationen, vara närvarande och lyssna. Det framkom 

även av en del att adekvat utbildning och kunskap skulle finnas hos kamratstödjaren.  

”Tycker jag har ett helt dagligt kamratstöd i arbetsvardagen då vi  

har ett öppet arbetsklimat och man kan ”prata av sig” med alla […]”. 

                                                                                         



17 

 

Majoriteten av vårdarna tar upp att kamratstöd är en viktig funktion och att det 

är bra att den finns. Många tyckte att funktionen användes för lite eller 

aktiverades endast vid större händelser men inte vid den lilla vardagliga 

händelsen. Många av vårdarna beskrev att den lilla händelsen också kan 

påverka negativt. Eftersom det inte alltid är så att vårdarna själva utrycker ett 

behov av samtal så kan det vara bra att kamratstödjarna är uppmärksamma på 

om behov finns. 

 

”Är en väldigt bra resurs som bidrar till en god arbetsmiljö. Tycker 

fortfarande man bör vara väldigt medveten om att vi alla reagerar 

olika beroende på vilken fas i livet […]. Någon kanske reagerar 

väldigt starkt på en händelse där kamratstödet inte aktiveras och att 

det därför aldrig kan ersätta att vi har ett öppet arbetsklimat i vår 

personalgrupp med goda möjligheter för reflektion och diskussion”  

                                                                                              

 

Kamratstödet upplevdes som negativt  

Utav de vårdare som inte utnyttjat kamratstödet var det många som ansåg att de inte 

behövde något kamratstöd. Det fanns de som inte upplevde kamratstödet som bra eller 

att det hjälpt dem vidare. Skälen till detta kunde vara personkemi och avsaknad av 

förtroende för kamratstödjaren. Även låg ålder och liten arbetslivserfarenhet hos 

kamratstödjaren kunde göra att samtalet fungerade mindre bra. En del upplevde att 

kamratstödjaren lyssnade dåligt och var mindre bra på sin uppgift.  

Det har framkommit att möjligheten till att kunna få prata med olika kamratstödjare bör 

finnas. Det berodde på att många ansåg att personkemi och förtroende var viktiga 

egenskaper då kamratstödjaren valdes ut. Vårdarna ville känna sig bekväma med 

kamratstödjaren. En del undvek att prata med kamratstödjaren på grund av detta och 

valde i stället att prata med andra kollegor de kände förtroende för. Det var önskvärt att 

kamratstödjaren hade erfarenhet från yrket men även livserfarenhet.  

 

Kamratstödssamtalet 

Att sitta i samtal med kamratstödjare upplevdes bra i den bemärkelsen att det gavs en 

stunds lugn och ro. För att få samla tankarna och för att sedan kunna sätta ord på dem. I 

de fall där vårdarna var nöjda med kamratstödet hade de förtroende för kamratstödjaren 

som också uppfattades bra på sin uppgift. Det upplevdes också positivt att någon annan 

som inte varit ute på uppdraget höll i samtalet.  

Flera av informanterna beskrev att de suttit med i kamratstödssamtalet för sina kollegors 

skull. Det hjälpte även dem vidare i sitt arbete, även om de inte uttryckte ett eget behov 

av kamratstöd men de satt med för de andras skull. 

Utav de som suttit med i ett kamratstödssamtal framkom det tydligt att alla 

yrkeskategorier upplevde att kamratstödet i de flesta fall fungerade bra och att det 

hjälpte dem vidare i sitt arbete.  
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”Jag trodde själv inte att jag behövde något stöd, men när min 

arbetskompis o en kamratstödjare såg att jag ej mådde bra, stod hon 

på sig och jag började prata. Det var mycket bra och jag var i stort 

behov av att prata med utomstående och professionella”.  

                                                                                         

”Skönt att få prata av sig, sätta ord på händelsen, veta att någon bryr 

sig hur jag mår längre fram. Nån som kan guida mig i mina tankar. 

Skönt med omtanken. Att sitta ner en stund med X-bil. Får möjlighet 

under samtalet att få känna av om man orkar jobba vidare”.  

                                                                                  

 

Att bli sedd 

Det framkom att kamratstödsfunktionen initierades vid särskild händelse enligt gällande 

rutin.  Arbetsledare i beredskap, enhetschef och kamratstödjare var noga med att se till 

att de drabbade fick erbjudande om stöd i anslutning till händelsen. Det fanns de som 

själva initierade kontakten med kamratstödjare eller annat samtalsstöd. Det fanns 

tillfällen då SOS startade processen och påkallade arbetsledare i beredskap.  

Många av vårdarna beskrev att de tyckte kamratstödet var bra, att få gå igenom 

händelseförloppet och höra andra kollegors upplevelse av samma situation. Det som 

också var bra var att de fick älta och få ett avslut innan de gick av sitt arbetspass och 

gick hem. Att någon brydde sig och förstod själva upplevelsen av händelsen var 

betydelsefullt, även om den aldrig kunde förstås fullt ut mer än av de som varit 

delaktiga.  

 

Delaktighet 

Vid kamratstödet tyckte flera att det var viktigt att alla fick komma till tals för att ge sin 

syn på händelsen. Det behövdes inte så många konkreta råd eller svar från 

kamratstödjaren utan mer någon som aktivt lyssnade och gav sin förståelse.  

 

”Att man ställer upp på detta även om man ej har så stort behov för 

egen del. Har man varit med ett tag så har man mycket referenser och 

erfarenheter som ger ”verktygen” att hantera detta. Det finns ju 

kollegor som är nya som är nya i sin ambulansroll och är givetvis 

”vilsna” i de här situationerna där kanske vi kan vara till hjälp fast 

mitt egna behov ej finns”.                                     

 

 

Att hantera särskilda händelser 

Behov av att prata 

Många av informanterna visade sig ha ett stort behov av att prata av sig. Det fanns de 

som inte var intresserade av att prata av sig med vare sig kollega eller kamratstödjare. 

Dessa personer beskrev hur de själva ville bearbeta händelsen först för att smälta alla 
intryck för att i ett senare skede bestämma sig för om de behövde annat stöd. 
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Erfarenheterna, oavsett vad som hänt, stärkte dem oftast och de försökte vända 

händelsen till något positivt. 

 

 

”Tror alla inom denna verksamhet har ett behov av att prata av sig. 

Kanske inte bara med kollegan just i anslutning till händelsen, utan 

efter en tid i små grupper och/eller med en samtalsledare som arbetar 

med jobbiga händelser professionellt (socionom/psykolog)”.  

                                                                                                                

Stöd från kamratstödjare 

Det var några få som uttryckte att de i första hand fann stöd av kamratstödjare och att 

det var samtalet med denne som hjälpte dem vidare. 

 

Stöd från kollega 

Många av vårdarna beskrev också att de hellre valde att prata av sig med 

kollegan som varit med på själva händelsen. De kunde även prata med andra 

kollegor eller chef som de kände förtroende för. Det var viktigt att den kollegan 

de arbetade med för dagen kunde vara öppensinnad och lyssna, en förutsättning 

för att kunna fortsätta pågående arbetspass.  

Det innebar för de flesta fortsättningsvis att de nöjde sig med att prata med 

den/de som varit med under det aktuella patientfallet.  

 

”Pratar med kollegorna eller lämplig person och mycket sällan 

kamratstödjaren. Den jag har förtroende för”.  

                                                                                   

 

Stöd utifrån 

Många beskrev att de också valde att prata av sig med sin sambo, man eller fru. Det var 

förhållandevis fler män som beskrev att de gärna pratade med sin fru.  

Det fanns även de som inte tyckte de fick någon förståelse för arbetet hemma, därför var 

det viktigt att få prata av sig med kollega eller få kamratstöd innan avslutat arbetspass.  

 

Reflektion och återkoppling 

Andra kommentarer som framkom var att vårdarna ältade och reflekterade över 

problemet eller patientsituationen. Att få återkoppling av ansvarig läkare, för att få veta 

hur det gått för patienten var betydelsefullt. Detta lugnade vårdarna om de fick veta hur 

det gått för patienten. Många vårdare reflekterade och funderade mycket på deras 

arbetsinsats, hur de än gått tillväga så visste de att de gjort sitt bästa för patienten, vilket 

hjälpte dem vidare i sitt arbete. Detta blev ett sätt för de som inte fick återkoppling att 

själva bearbeta fallet och ”trösta” sig med att de gjort allt de kunnat.  

Även andra instanser kom upp att de hade utnyttjats, till exempel sjukhuspräst eller 

beteendevetare via Hälsan och arbetslivet.  
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”Pratar med kollegor, noga med att intala mig att vi gjort vårt bästa i 

alla lägen”.  
                                                                                             

 

Andra sätt att hantera särskild händelse 

Motion var också ett sätt för flera att hantera särskilda händelser.  

Enstaka vårdare beskrev också att de använde alkohol för att hantera den särskilda 

händelse som påverkat dem. 

 

”Beror på vad det är för händelse, i vissa fall kan man förstå att det 

kommer bli jobbigt, i andra fall kastas man helt ovetande in i något. 

Jag ”glömmer” rätt fort händelsen”.  

                                                                                                      

 

Känslor 

För att få ut de känslor som kunde påverka dem var de många som grubblade över 

händelsen, de kunde även vara ledsna och gråta. För en del satt rädslan kvar i att 

uppleva liknande larm igen. Många beskrev också känslan av att hålla ihop och klara av 

arbetet där och då men att känslorna kom efteråt.  

 

Vårdandet 

Patientmötet 

De flesta av vårdarna beskrev att de varit med om särskild händelse som påverkat dem i 

deras fortsatta arbete, mer eller mindre. Några beskrev hur särskilda händelser inte 

påverkat dem alls. Upplevelsen av att ta hand om en kritisk patient var sällan problemet. 

Det som kunde upplevas som problematiskt rent känslomässigt var om det var barn som 

var inblandade. Även vilken ålder på patienten spelade stor roll för en del samt 

chockade anhöriga.  

Även om dessa moment fanns runt vårdaren, försökte de vara professionella i 

ögonblicket och ta hand om de jobbiga känslorna efteråt. Att gråta tillsammans med 

patient och- eller anhöriga och våga visa känslor kunde upplevas som befriande. Det 

visade att vårdaren inte var mer än människa och gjorde så gott de kunde. 

 

”När händelsen sker- rationellt beteende- jobbar utan att koppla in 

känslor. Nytt möte- irriterad över banal symtom, eller klagande 

patient”.  

                                                                                       

 

”Om något jobbigt inträffat innan nästa patient möte, kan det vara 

svårt att ”ställa om”, då får man ”jobba på rutin”. Vid jobbiga 

händelser kan det vara svårt att veta hur jag ska bemöta patienten. 

Där får man handla och bemöta efter intuition och känsla”.  
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Hålla skenet uppe/ spela teater  

När vårdarna utsattes för en särskild händelse så valde de ofta att hålla skenet uppe. Det 

innebar att vara professionell ute hos patienten för att bearbeta känslorna i ett senare 

skede.  Det var flera som beskrev hur de höll skenet uppe ute hos patienten och en del 

beskrev till och med hur de använt sina teaterkunskaper.  

Många beskrev också hur dagsformen kunde påverka dem. En händelse kunde påverka 

dem mer om de själva var ur fas.  

 

”Man försöker hålla ”skenet” uppe, verka säker o förmedla 

trygghet”.                                                                                                   

 

Hot och våld 

Flera av informanterna nämnde också att mötet med patienten kunde påverkas vid hot 

och våldssituationer.  De uttryckte att om situationen upplevdes hotfull kunde vårdandet 

bli hämmande. Då de vårdade en svårt sjuk patient kunde det bli en erfarenhet som i 

stället främjade dem i nästa patient möte. 

 

Utsatthet 

Att arbeta i ambulans innebär många gånger en utsatthet, många vårdare tyckte att 

oavsett om det handlade om kritiskt sjuka patienter eller till exempel hot och våld, var 

det viktigt att kunna gå vidare, eller kunna få hjälp att gå vidare. Risken kunde annars 

bli att de obearbetade upplevelserna samlades på hög och påverkade det egna 

välbefinnandet, men också det fortsatta patientarbetet. Någon nämnde att det kunde bli 

ett slags dubbelliv att arbeta i ambulans eftersom det på jobbet fanns en helt annan 

förståelse för den utsatthet som existerar. Det är en utsatthet som kan vara svår för andra 

att förstå. För de som beskrev detta upplevdes det som jobbigt att inte kunna berätta 

hemma vad som hänt, just för att inte bli förstådd rätt. Hos kollegorna fanns oftare en 

förståelse för arbetet. 

 

Bekräftande resultat (kvantitativ data) 

Särskild händelse 

Enkäten skickades ut till 169 vårdare där 100, 59 %, valde att deltaga. Av de 100 

tillfrågade vårdarna var det 97 stycken som varit med om en särskild händelse (tabell 1). 

Utav dessa 97 har 66 vårdare arbetat 10 år eller mer. Det var fler män än kvinnor som 

besvarade enkäten, men författarna vet också att det beror på att ambulanssjukvården 

fortfarande domineras av män. Chefen för den tillfrågade ambulansorganisationen har 

bekräftat att det arbetar fler män än kvinnor inom organisationen. Det var en stor 

variation på åldrarna på deltagarna, den yngsta var 27 år och den äldsta 63 år. Men de 

som i majoritet upplevt en särskild händelse var mellan 35 år och 52 år.  
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Tabell 1 

Om vårdarna upplevt en särskild händelse 

Variabel Kvinna Man Procent 

Ja 35 62 97 

Nej 0 3 3 

Totalt   100 

 

 

Behov av att prata av sig  

Det visade sig att kvinnorna hade ett något större behov än männen av att prata (tabell 

2). Även här syns det tydligt att de som hade jobbat 10 år eller mer, som upptar en stor 

del av deltagandet, hade ett stort behov av att prata av sig.  

 

 

Tabell 2 

Hur vårdarnas behov av att prata såg ut 

Variabel Kvinna Man Procent 

Instämmer inte 1 5 6 

Litet behov 3 12 15 

Varken eller 8 9 17 

Instämmer delvis 8 17 25 

Instämmer helt  15 20 35 

Totalt   98 

 

Upplevelsen av kamratstöd 

Resultatet av enkäten visade att 67 personer av 100 har haft kamratstöd. 48 av dessa 

personer har jobbat 10 år eller mer. 25 vårdare av 67 tyckte att kamratstödet var bra, 22 

upplevde det mycket bra och 16 förhöll sig neutrala (tabell 3).  

 

Tabell 3 

Vad vårdarna tyckte om kamratstödssamtalet 

Variabel Kvinna Man Procent 

Dåligt 3 1 4 

Varken eller 5 11 16 

Bra 8 17 25 

Mycket bra 8 14  22 

Totalt   67 

 

Att arbeta vidare efter kamratstöd 
Påverkan på vårdaren styrdes utefter vad det var för en särskild händelse de råkat ut för.  

27 av deltagarna, 62 besvarande, upplevde att kamratstödet hjälpte dem vidare i sitt 

arbete. 20 vårdare förhöll sig neutrala till huruvida kamratstödet hjälpte dem vidare eller 

inte (tabell 4). 
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Tabell 4 

Hur vårdarna upplevde att kamratstödssamtalet hjälpte dem vidare i sitt arbete 

Variabel Kvinna Man Procent 

Hjälpte inget 1 1 2 

Liten hjälp 1 11 12 

Varken eller 3 17 20 

Hjälpte 12 15 27 

Hjälpte mycket 4 7 11 

Totalt   62 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

 

Författarna har inte hittat mycket ny forskning om kamratstöds funktionen. Däremot 

finns en del beskrivit i böcker.   

Valet av metod var länge en svår fråga för författarna att lösa. Initialt var tanken att göra 

intervjuer för att kartlägga upplevelsen av kamratstöd och kamratstödsfunktionen. Det 

som gjorde att författarna ändrade sig och valde en annan metod var för att minimera 

risken för att bli missförstådda och säkerställa att just kamratstödsfunktionen 

studerades. Att författarnas förförståelse skulle påverka ansågs vara en större risk vid 

intervju än vid en enkät. Författarna var rädda att om intervjuer skulle gjorts så skulle 

informanterna fokusera för mycket på att delge exempel på vad för typ av särskild 

händelse de råkat ut för och inte på hur de upplevde just kamratstödet.  

Genom att ställa både öppna och mätbara frågor utifrån till exempel skalor kan data dels 

mätas och det kan analyseras utifrån beskrivande avsnitt. Det finns för- och nackdelar 

med detta menar Polit & Beck (2012, s. 298), just för att ja och nej frågor eller mätbara 

frågor riskerar att bli styrande, de svarande har endast ett alternativ att välja. Medan de 

öppet ställda frågorna ger mer utrymme för beskrivning av till exempel sin upplevelse 

men att de är svårare att analysera. De mätbara frågorna går lättare att mäta med hjälp 

av statistik och de mer öppna frågorna får tolkas så som författarna har gjort. Det finns 

vissa risker med valet av en sådan metod, att svaren inte är hundraprocentigt ärliga då 

det väljer ett redan definierat svarsalternativ. Författarna är medvetna om detta och 

tycker att valet av metod trots allt ledde fram till att upplevelsen av kamratstöd gick att 

mäta och för de som tycker det är svårt att definiera sig själva kan en skala också vara 

till stor hjälp (Polit & Beck 2012, s. 298).  

Författarna till denna studie är nöjda med valet av metod, även om det innebar vissa 

svårigheter att sammanställa materialet som det kan vara med triangulering som metod 

(Polit & Beck 2012, ss. 610-611). Detta visste författarna om. Även att analysera 

materialet upplevdes svårt. Genom att analysera svaren utifrån en kvantitativ ansats och 

en kvalitativ ansats tyckte författarna till en början att helheten av resultatet försvann, 

det var svårt att undvika att sammanställa materialet i sin helhet. Polit & Beck (2012, ss. 

610-611) skriver också att detta utgör en svårighet då de båda metoderna har olika 
paradigm. Analysen av den kvalitativa delen blev troligen svårare i skrift än om till 

exempel intervjuer gjorts då mindre risk för tolkning hade funnits. Trots detta gavs det 

många liknande beskrivningar.  
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Då triangulering används som metod finns en större möjlighet att få ett rikare och 

intressantare material vilket författarna till denna studie tycker de fått, så valet av metod 

känns rätt. Att enkäten dessutom var anonym och frivillig tror författarna var bra, då 

möjligheten till ärligare svar gavs, en större öppenhet för fritt utrymme att beskriva vad 

de ville. Hade författarna uteslutit den kvalitativa delen och bara fokuserat på 

kvantitativ metod hade detta resultat aldrig synliggjorts. Tack vare de beskrivande 

delarna har så mycket information framkommit och gett detta material . Det är enligt 

författarna tack vare detta som så intressant data framkommit. Den kvantitativa delen 

ger en större tillförlitlighet och författarna anser att den kvantitativa delen bekräftar den 

kvalitativa delen.  

Genom att enkäten pretestades försökte författarna minimera risken för att missförstånd 

skulle uppstå. Med facit i hand hade säkert en annan metod gett ett tydligare svar på 

syftet. De beskrivande delarna i enkäten, där informanterna själva fick beskriva hur de 

upplevde kamratstöd, vad som var bra eller mindre bra har gett oss otroligt mycket 

intressanta svar. På frågan om övriga funderingar kring ämnet framkom det att det är 

många som är berörda av ämnet och tycker det är ett viktigt ämne. Hade intervju trots 

allt genomförts så kanske upplevelsen ännu tydligare kunnat skildras.  

 

Det var 100 vårdare av 169, 59%, tillfrågade som deltog, ett resultat som författarna är 

nöjda med. Då enkäten var frivillig och anonym ledde det med säkerhet till ett naturligt 

bortfall, men även föräldralediga och sjukskrivna påverkar svarsfrekvensen. För att få 

tillgång till ännu mera data och få ett rikare material kanske vikarier skulle tillfrågats för 

att få de som är nya inom organisationen att svara. Det var en stor svarsfrekvens på de 

som jobbat länge inom verksamheten.  

Författarna vet också att enkäten har en del fallgropar som kan ha gjort den svår för 

informanterna att förstå syftet och hur de skulle fylla i. Författarna arbetar själva inom 

den tillfrågade ambulansorganisationen och därför har en del frågor dykt upp längs 

vägen av informanterna. Till exempel så skulle en tydlighet på fråga fem funnits, att om 

de svarat nej där så skulle de kunna gå vidare till fråga femton. Även då man svarat ja 

på fråga nio men valt att tacka nej till erbjudandet om kamratstöd var de många som 

ville skriva varför de avböjt. Så där kanske en följdfråga skulle funnits. Även en del 

kommentarer har framkommit i enkäten på att frågorna är otydliga men utifrån de svar 

som trots allt gavs har informanterna ändå lyckats svara bra. Författarna är nöjda med 

detta att fri tolkning och så mycket utrymme som möjligt har getts för att få så ärliga 

och bra svar som möjligt.  

Enkäten är skapad av författarna själva, det är inte en färdig validerad mall som kanske 

kunde lett till att frågorna var mer utarbetade och där risk för tolkning och missförstånd 

minimerades. 

Det finns ingen hundraprocentig träffsäkerhet i resultatet då det inte finns någon 

bakgrund för hur många som är respektive män/kvinnor, 

sjuksköterskor/ambulanssjukvårdare och så vidare. För att säkerställa materialet ännu 

mer så skulle frågan om yrkestitel speglat om de var sjuksköterska eller inte och framför 

allt skulle en noggrannare analys gjorts innan för att ta reda på hur många som är 

ambulanssjukvårdare respektive sjusköterskor inom organisationen.  

 

I uppsatsen har författarna valt att kalla traumatiska – och eller vardagliga händelser för 

särskilda händelser. I enkäten valde författarna att benämna särskild händelse som 

jobbig händelse. Förhoppning var att tolkningen skulle bli så bred som möjligt och att 
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känslan av att alla typer av upplevelser skulle kunna inkluderas som jobbig eller som vi 

kallar den särskild händelse. De finns de informanter som tycker att påståendet jobbig 

händelse är otydligt definierad så där kunde författarna till denna studie varit tydligare.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att informanterna hade ett stort behov av att prata då de varit med om 

särskild händelse. De visade sig att de flesta i första hand pratade med kollegan som 

denne delat upplevelsen med men även andra kollegor. Kamratstödet initierades vid 

behov och användes då behov fanns. Det framkom att kamratstödsfunktionen fungerade 

som den borde enligt gällande föreskrifter. Även andra sätt förutom att prata användes 

för att hantera situationen.  

 

Kamratstöd 

Det framkom att vårdarna ansåg att kamratstöd var en viktig funktion men som borde 

initierats oftare och även vid den lilla vardagliga händelsen. Något som även tidigare 

forskning visar, att det inte alltid är den stora extra ordinära händelsen som påverkar 

utan den lilla i vardagen kan också påverka (Scott 2013, s. 6). Det tror författarna gör att 

kamratstöd borde initieras oftare. Gallagher & McGilloway (2009, s. 246) fann i sin 

studie att kamratstödjare bör ha adekvat utbildning och kunna identifiera vårdare som 

har behov av stöd. Vidare fann de i sin studie att kamratstödsfunktionen är 

underaktiverad (Gallagher & McGilloway 2009, s. 246).  

 

Den största anledningen till att de som haft ett kamratstödssamtal inte upplevde som 

positivt var att de saknade förtroende för kamratstödjaren eller att personkemin inte 

stämde, men även att de ansåg sig inte behöva något kamratstöd. Det finns inte mycket 

forskat på detta utan den tidigare forskningen belyser mest vikten av att ha kamratstöd 

och att de ska ha adekvat utbildning. Men Gallagher & McGilloway (2009, s. 240) fann 

i sin studie att det fanns deltagare där som just uttryckte en misstro till kamratstödjaren 

men även att det fanns en rädsla för machokulturen som kunde råda. Detta kunde vara 

avgörande för om samtal skulle komma att bli eller inte. Gallagher & McGilloway 

(2009, s. 240) fann i sin studie att deltagarna hellre sökte sig till professionellt utbildad 

personal inom psykiatrin eller beteendevetare.  

I tidigare studier finns det beskrivit hur en rådande machokultur kan påverka om 

vårdarna söker hjälp eller inte (Skogstad et al. 2013, s. 178).   

Det viktigaste stödet finns i den närmaste omgivningen, det stödet hjälper lättare till att 

hantera den traumatiska upplevelsen. Därför har flera organisationer utvecklat 

kamratstöd just för att kollegor är de viktigaste personerna för att hjälpa till att mildra 

och förebygga effekterna av en särskild händelse (Jonsson 2009, ss.44-46). Det finns 

studier som beskrivit hur den första kollegiala kontakten är avgörande många gånger för 

hur den enskilde vårdaren fortsättningsvis kommer hantera traumat. Studierna säger 

inget om hur vårdarna fortsättningsvis mår och hur de bearbetar den särskilda händelse 

de råkat ut för.  

Även i denna studie framkommer det att de flesta är nöjda med att kamratstöd finns och 

att de hjälper dem vidare. Det framkom dock inte om de blivit helt hjälpta av 

kamratstödet över en längre tid.   

Det fanns de som inte var nöjda och den största anledningen till det var att de kollegor 
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som är utsedda att vara kamratstödjare inte ansågs vara personligt lämpade. Det 

framkommer alltså med andra ord att det ibland kan bli svårigheter när de egna 

kollegorna är kamratstödjare, det kan bli svårt att skilja på rollerna. I en del andra 

organisationer som till exempel försvarsmakten, är kamratstöd mer utvecklat. Där har 

kamratstödjare blivit särskilt utvalda, fått en grundutbildning inom psykosocial 

krishantering (Andersson et al. 2009, s. 31). I denna studie framkom det aldrig hur 

kamratstödjarna valts ut men det efterfrågas mer utbildning hos dem.  

 

Syftet med att ha kamratstöd är att de som ingår i kamratstödet ska kunna ge varandra 

ett socialt stöd. Vårdarna eller de drabbade kan lugna varandra och hjälpa varandra att 

hitta bra bemästringsstrategier. Detta framkom även i denna studie, att det var 

betydelsefullt att få höra andra kollegors upplevelse av samma situation. Att få vara med 

andra som brydde sig och förstod vad de gått igenom (Michel 2014, s. 9; Jonsson 2009, 

s. 44). Många av informanterna visade sig ha ett stort behov av att prata efter en särskild 

händelse. Även om det fanns de som hade olika stora behov av att samtala så fanns det 

ett tydligt behov av att prata. Majoriteten av vårdarna i studien uttryckte att de i första 

hand pratade med den kollegan som varit med under händelsen. Det var av stor vikt att 

denne kunde vara öppensinnad och lyssna. Som Jonsson (2009, ss. 42-43) skriver så får 

kollegor en central roll hos den drabbade, detta för att få bearbeta sina känslor och få 

stöd och kunna gå vidare. Nödvändigtvis behöver det inte vara en person med 

utbildning i det initiala skedet utan kollegan som finns där och då kan fylla en lika stor 

uppgift i bearbetningen. Det är av största angelägenhet att en utarbetad handlingsplan 

följs med rätt utbildad personal (Gallagher & McGilloway 2009, s. 246; Jonsson 2009, 

ss.42-44; Michel 2014, ss. 9-10; PKMC 2008, s. 46).  

 

I studien gjord av Gallagher & McGilloway (2009, s. 240) fann de att några av 

respondenterna hade ett dagligt stöd av kollegor och anhöriga vilket hjälpte dem att 

lättare hantera särskilda händelser. Även då återkoppling gavs av ambulansöverläkaren 

så var det lättare att hantera känslorna efteråt kring den traumatiska upplevelsen, vilket 

flera i denna studie också uttryckt. Är det detta som gör att den enskilde vårdaren går 

vidare efter en särskild händelse?  

 

Kamratstöd leder till god omvårdnad 

Denna studie och tidigare forskning kan visa att kamratstöd är viktigt för det fortsatta 

arbetet. Inte bara den enskilde vårdarens egna mående som stor del av forskningen 

belyser, utan även den fortsatta patientvården. Det gäller tillfällen då vårdaren måste 

orka ”bita ihop” just för stunden, men även för att den fortsatta vården ska bli så bra 

som möjligt. Patienten blir lidande om inte vårdaren/vårdarna mår väl själva. 

Personalens ohälsa kan påverka patientvården negativt (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 

122-123; Gallagher & McGilloway 2009, s. 246). 

Vidare skriver Dahlberg & Segesten (2010, ss. 117-118) att för att patienten ska få ett så 

optimalt omhändertagande som möjligt så måste vårdaren också vara i balans. Att vara 

lyhörd, besitta rätt kunskap och kunna vara tillräckligt närvarande just där och då för 

patienten leder till god omvårdnad. I denna studie framgår det tydligt att många anser att 

de just där och då kan vara starka och närvarande i svåra patientfall. Flera beskriver att 

de mindre allvarliga ambulansuppdragen kan bli frustrerande att åka på i nära anslutning 

till en särskild händelse. De som råkat ut för en särskild händelse påverkas mer eller 
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mindre och frågan återstår hur ofta patient blivit påverkade utan att vårdarna själva gjort 

sig medvetna om detta. Vidare skriver Dahlberg & Segesten (2010, ss.122-123) att om 

vårdarna råkar ut för en jobbig händelse som påverkar dem så får de känslorna aldrig gå 

obearbetade. Detta för att vårdaren ska kunna ge patienten fortsatt god vård.  

I denna studie framkom också att flera ansåg det vara positivt att kunna visa känslor 

tillsammans med patient och eventuella anhöriga, att våga visa att man var påverkad är 

enligt Dahlberg & Segesten (2010, s. 123) positivt för den fortsatta bearbetningen och 

hanteringen av patientfallet.  

För att kunna uppnå så gott välbefinnande som möjligt just för sin egen skull och för att 

kunna ge fortsatt god vård är det av stor vikt att vårdarna ges utrymme att förbereda sig 

och tränas på att hantera svåra existentiella frågor som kan uppstå. Genom att 

patientvården utvärderas, hålls strukturerad och leds väl så kan patienten också få större 

möjlighet till god vård (Dahlberg & Segesten 2010, s. 126). 

 

En möjlighet och en förklaring till att vårdarna i denna studie ansåg sig klarat av att 

hålla skenet uppe kan vara att om känslor bearbetats väl efter en särskild händelse så 

kan vårdaren lära sig att distansera sig till de känslor som kan uppstå vid en traumatisk 

upplevelse. Det innebär att lära sig att lägga känslorna åt sidan för att klara av att vårda 

patienten, men trycks känslorna helt bort så finns risk att förlora patientfokus. Det gäller 

att förhålla sig lagom till känslorna och hitta en balans, genom att tillåta sig att bli 

berörd kan det fortsatta patientarbetet bli så bra som möjligt (Jonsson 2009, s. 43).  

I denna studie framkommer det att vårdarna påverkas av en särskild händelse men i 

patientmötet just där och då förhöll sig de flesta professionella men tog itu med 

känslorna efteråt. Det framkom inte hur de påverkades även om de förhöll sig 

professionella där och då. Men en viss påverkan fanns. Halpern, Gurevich, Schwartz & 

Brazeau 2009, s. 188) fann i sin studie att de som påverkats av en särskild händelse inte 

alltid tog sig uttryck i illabefinnande på grund av den särskilda händelsen. Utan känslan 

av otillräcklighet, hjälplöshet och en överdriven vilja att hjälpa patienten kunde påverka 

vårdaren i vårdandet. 

Healy et al. (2013, s. 37) kom i sin studie fram till att någon form av bearbetning var 

viktig för att vårdarna skulle kunna må väl och kunna bibehålla en god omvårdnad i det 

fortsatta patientarbetet. I denna studie framkom att bearbetning är bra för det fortsatta 

patientarbetet. Störst fokus lades på den enskilde vårdarens egna mående. Några få 

uttryckte att de var rädda för att uppleva liknande larm igen. Även att kunna vara 

professionell och klara av att vårda trots att man var känslomässigt påverkad framkom i 

studien. Flera i denna studie gick stärkta ur den särskilda händelse de råkat ut för och de 

ansåg att de lärt sig något och till och med blivit bättre rustade för eventuella nya 

särskilda händelser.  

I denna studie framkommer det att om känslor inte bearbetas eller tas itu med kan detta 

påverka patientvården. Någon beskrev att efter en särskild händelse kunde nya 

patientmöten upplevas som besvärande. Vårdaren beskrev att denne blev irriterad över 

banala symtom och om patienten klagade. Hur dessa känslor yttrades hos patienten 

framkom inte. De som vågade visa känslor genom att till exempel gråta tillsammans 

med patienten upplevde det befriande. Att ha obearbetade negativa känslor leder till 

mindre god vård. PKMC (2008, ss. 42-43) beskriver att efter att ha varit utsatt för en 

särskild händelse och om vårdaren påverkats negativt kan det yttra sig i vredesutbrott, 

irritabilitet och koncentrationssvårigheter och när dessa svårigheter orsakar ett lidande 

påverkas både det sociala livet samt arbetslivet. Därmed kan patienten och andra 
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runtomkring påverkas negativt och få en sämre vård. Dahlberg & Segesten (2010, ss. 

122-123) beskriver att det blir svårt att ge god vård om vårdaren själv inte mår bra. 

Personalens ohälsa kan påverka vårdens kvalitet.  

Forskningen visar att om vårdaren är väl rustad inför en eventuell särskild händelse så 

bearbetar denne händelsen lättare och den fortsatta patientvården blir så optimal som 

möjligt (Kirby et al. 2011, s. 6).  

 

Reflektion 

Något som framkommit av vårdarna i denna studie om kamratstöd är att det inte ska 

vara något påtvingat utan frivilligt. I Gallagher & McGilloway (2009, s. 246) studie 

framkom att en del av deltagarna i deras studie uttryckte att det kände en press på sig att 

ha samtalsstöd.  

Det fanns en rädsla för att vara svagare och inte kunna stå emot den machokultur som 

kunde råda i den mansdominerade verksamhet som råder inom 

ambulansorganisationerna (Gallagher & McGilloway 2009, s. 246). Något som 

författarna till denna studie tror är skälet till att många avböjer samtalsstöd eller rentav 

struntar i det vid de mindre händelserna som också kan behöva bearbetas. Forskningen 

och en del kommentarer ur enkäten tar upp just detta, att man får tåla och ta lite jobbiga 

upplevelser om man valt ett sådant jobb.  

 

Trots att det är en mansdominerad verksamhet så uttryckte majoriteten av männen att de 

hade ett stort behov av att prata av sig.  

Det uttrycktes tydligt i denna studie att personkemi var viktigt och att ett förtroende 

fanns för den som var kamratstödjare. Avsaknad av personlig lämplighet kunde göra att 

vårdaren avböjde kamratstödssamtalet. Ett påstående som framkom ofta i enkäten var 

att personlig lämplighet och rätt utbildning var önskvärt hos kamratstödjaren. Även 

tidigare forskning belyser vikten av väl utbildad personal och rätt handlingsplaner för 

ett optimalt omhändertagande vid särskild händelse.  

 

Denna studie visar att kamratstöd är ett bra sätt att få stöd på. Många ifrågasätter även 

personlig lämplighet och utbildning hos kamratstödjarna så är kamratstöd en bra 

funktion? Ja, det anser författarna till denna studie att de fått fram men den bör 

kompletteras med någon form av regelbunden uppföljning, handledning eller reflektion 

som sker under professionella ordnade former. Det skulle möjligen kunna göra att alla 

vårdare gavs utrymme för att få samtala om det som påverkat dem utifrån vad som 

framkommit i enkäten. Detta kan även ses i en del tidigare forskning (Gallagher & 

McGilloway 2009; Healy et al. 2013, Scott 2013).  

 

Skrämmande nog så framkom det också i studien att vårdare ibland tog till alkohol för 

att bemästra den särskilda händelsen. Det anser författarna vara allvarligt och frågan där 

kan ställas till varför de inte fått stöd eller tagit emot stöd på annat sätt.  
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Slutsats  

 

 Att kamratstöd bör initieras oftare, även vid den lilla vardagliga händelsen.  

 Att kamratstöd bör ges mer regelbundet för att kontinuerligt bearbeta det som 
händer där och då. 

 Att det till och med borde vara utomstående som höll i någon form av 
uppföljningssamtal. Någon som inte innehar rollen kollega där personkemi kan 

komma att avspegla kamratstödssamtalet och nyttan med det.  

 Om kamratstödjare själva råkar ut för en särskild händelse, vem hjälper dem? 
Skulle vara intressant att ta reda på hur kamratstödssamtalet fortlöper då en 

kamratstödjare själv är inblandad? 

 

 

 

 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Författarna till denna studie anser att fortsatt forskning inom ämnet bör göras. Detta för 

att tydligare och med större precision kunna visa på att kamratstöd är underanvänt samt 

att belysa upplevelsen av kamratstöd.  Genom att göra en intervjua på fler vårdare tror 

författarna att mer information kan ges vilket tydligare kan spegla denna viktiga 

funktion och vem som är bäst lämpad för denna roll. Det framkommer i denna studie att 

flera hellre pratar med andra än kamratstödjare, men forskningen säger att den första 

kollegiala kontakten är den viktigaste. Många beskrev hur de förhöll sig professionella 

där och då och bearbetade händelsen efteråt, men hur påverkades de under det direkta 

mötet med patienten, om det var en jobbig händelse? Påverkades de på något annat sätt 

som av stress, tunnelseende, overklighetskänslor eller irritation som är exempel på 

symtom vid posttraumatiskt stressyndrom. Kan det vara så att vårdarna upplevde något 

av dessa symtom? Så vidare bör det studeras om och hur kamratstöd hjälper vårdaren 

vidare i sitt arbete men även hur vårdarna själva ser på sin egen hantering och 

bemästring av sina känslor och reaktioner efter en särskild händelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



30 

 

REFERENSER 

 
Ahl, C., Hjälte, L., Johansson, C., Jonsson, A., Suserud, B-O. & Wireklint-Sundström, 

B. (2005). Culture and care in the swedisch ambulance services. Emergency nurse 13(8) 

30-36. 

 

Alexander, D.A. & Klein, S. (2001). Ambulance personnel and critical incidents. British 

journal of psychiatric. 178, 76-81. 

 

Andersson, B., Larsson, G. & Tedfeldt, E-L. (2009). Avlastande samtal inom 

personalgrupper- handbok för samtalsledare. Lund: Studentlitteratur, ss. 11, 31,78. 

 

Ambulansen Skaraborg (2014a). Kamratstöd. Skövde . Ambulansverksamheten SKAS.  

 

Ambulansen Skaraborg (2014b). Särskild händelse- avlastningssamtal. Skövde . 

Ambulansverksamheten SKAS.  

  

Avraham, N., Goldblatt, H. & Yafe, E. (2014). Paramedics´ experiences and 

copingstrategies when encountering critical incidents. Qualitative Health Research. 

24(2) 194-208.  

 

Borg, E. & Westerlund, J. (2012). Statistik för beteendevetare. Stockholm: Liber AB, 

ss. 27-30, 42, 245. 

 

Brolin, M., Calleberg, P., Westrell, M. (2011). Krishantering i arbetslivet- nya 

perspektiv. Lund: Studentlitteratur, ss. 78, 147-150. 

 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande i teori och praxis. Natur och 

kultur: Stockholm, ss. 117-118, 122-123, 126-128.  

 

Ejlertsson, G. (2012). Statistik för hälsovetenskaperna. Lund:Studentlitteratur, ss. 39 

 

Granheim-Hällgren, U. & Lundman, B. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I Granskär, 

M. & Höglund-Nielsen, B. (red.). (2012). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- 

och sjukvård. Lund: Studnetlitteratur, ss. 187- 201. 

 

Gallagher, S. & McGilloway, S. (2008). Living in critical times: The impact of critical 

incidents on frontline ambulance personnel: A qualitative perspective. International 

journal of emergency mental health. Vol. 9 (3), 215-224. 

 

Gallagher, S. & McGilloway, S. (2009). Experience of critical incidents stress among 

ambulanceservice staff and relationship to psychological symtoms. International 

journal of emergency mental health. Vol. 11 (4), 235-248 

 

Gårdelöv, B. (2009). Ambulanssjukvårdens utveckling i Sverige. I Suserud, B-O. & 

Svensson, L. (red.)(2009). Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber. ss. 22-29.  

 



31 

 

Hagiwara, M & Wireklint Sundström, B. (2009). Vård och bedömning. I Suserud, B-O. 

& Svensson, L. (red.). (2009). Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber. ss. 113-144. 

 

Halpern, J., Gurevich, M., Schwartz, B. & Brazeau, P. (2009). What makes an incident 

critical for ambulance workers? Emotional outcomes and implications for intervention. 

Work and stress. Vol 23 (2), ss. 173-189. 

 

Hammarlund, C-O. (2012). Bearbetande samtal. Krisstöd, avlastningssamtal, stress- 

och konflikthantering. Natur och kultur: Stockholm, ss. 126, 152. 

 

Healy, S. & Tyrrell, M. (2013). Importance of debriefing following critical incidents. 

Emergency Nurse. Vol.20 (10), 32-37. 

 

1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet 

 
Helsingforsdeklarationen (2013). Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical 
Research Involving Human Subjects. [Elektroniskt]. World Medical Association. 

Tillgänglig: http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html [2015-03-05] 

 

Jonsson, A. (2004). Stress efter traumatiska händelseser- Ambulanspersonalens vardag. 

From the depatrment of primary health care. Göteborg University. Göteborg. Sweden, 

ss. 35, 42-43 
 

Jonsson, A. (2009). Stress inom ambulanssjukvården. I Suserud, B-O. & Svensson, L. 

(red.)(2009). Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber. ss. 39-47. 

 

Kirby, R., Shakespeare-Finch, J., Palk, G. (2011). Adaptive and maladaptive coping 

strategies predict post trauma outcomes in ambulance personnel. Queensland university 

technology. Brisbane. Australia 

 

Michel, P-O (2014). Modernt krisstöd- utveckling baserad på internationell litteratur.  

 

Michel, P-O (red)., Johannesson- Bergh, K., Lundin, T., Nilsson, D. & Otto, U. (2010). 

Krisstöd i akutfas. Psykotraumatologi. Lund: Studentlitteratur, ss. 86-88. 

 
Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing research : generating and assessing evidence for 

nursing practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams &Wilkins, ss. 

201-202, 294, 297-298, 300-301, 558-560, 610-611. 
 

Prehospitalt och katstrofmedicinskt centrum (2008). Krisstöd vid allvarlig händelse. 

Göteborg: Västragötalnadsregionen 

 

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (2012). Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot 

ambulanssjukvård. [Elektroniskt] 

http://ambssk.se/images/dokument/ras_komp_beskr_ambssk2012.pdf [2015-03-05] 

 

http://ambssk.se/images/dokument/ras_komp_beskr_ambssk2012.pdf


32 

 

Scott, A-J. (2013). South African paramedics lived experience of critical incidents: an 

interpretative phenomenological analysis. Master of arts in clinical psychology in the 

faculty of humanities at the university of Johannesburg.  

 

Skogstad, M., Skorstad, M., Lie, A., Conradi, H.S., Heir, T. & Weisaeth, L. (2013). 

Work-related post-traumatic stress disorder. Occupational Medicine, 2013;63:175-182. 

 

SOSFS 2009:10. Ambulanssjukvård m.m. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Trost, J. (2012). Enkätboken. Lund:Studentlitteratur, ss. 12, 62-63, 110-112. 

 

Wahlgren, L. (2012). SPSS- steg för steg. Lund: Studentlitteratur, ss. 8-12. 



33 

 

Bilaga 1a 

Ambulansverksamheten, SkaS                                                                              

 

Handlingsplan för avlastningssamtal och åtgärder efter särskild händelse 

Avlastningssamtal skall också genomföras på individens egen begäran. 

 
Med särskild händelse menas: 

- hot- och/eller våldssituationer 

- arbetsolyckor- och allvarliga tillbud 

- yrkesspecifika plötsliga och/eller extrema påfrestningar 

- arbetskamraters död eller svåra sjukdomar 

- när ambulanspersonal akut tvingas vårda närstående 

 

Efter särskild händelse skall: 

 
1. Ordinarie enhetschef eller chef i beredskap kontaktas av de drabbade eller SOS-operatören. Chefen 

kontaktar närmsta kamratstödjare. 

 

2. Enhetschef/chef i beredskap eller kamratstödjare kontaktar SOS-alarm för att ställa 

av aktuellt/aktuella fordon. Enhetschef/chef i beredskap ansvarar för att ringa in 

personal att ersätta dem som drabbats. Finns ingen kamratstödjare i tjänst skall 

kamratstödjare ringas in på kort varsel. Rekommenderas att två kamratstödjare 

hjälps åt med avlastningssamtalet.  

 

3. Tid ges för praktiskt omhändertagande och omsorg om inblandad personal såsom 

mat, dryck, dusch, ombyte, telefonsamtal, en stunds vila och återhämtning. Hjälp de 

drabbade att kontakta anhöriga. 

 

4. Avlastningssamtalet genomförs på närmsta ambulansstation. Rummet får inte störas 

av telefoner, mobiltelefoner, media eller besök. Om fönster finns i rummet skall 

persienner/gardiner dras för så att fokus hamnar på avlastningssamtalet. 

 

5. Tid för uppföljning av samtalet bestäms till en vecka efter händelsen. Enhetschef, de 

drabbade samt kamratstödjaren träffas i detta uppföljningssamtal. Se vidare punkt 

10. 

 

6. Personal som utsatts för särskild händelse, stannar kvar på sin arbetsplats under 

ordinarie arbetstid, även om de inte skall återgå i tjänst. Detta för att återhämtning 

skall kunna ske i den egna arbetsmiljön. Undantag kan göras efter individuell 

bedömning av kamratstödjare eller chef. 

 

7. Enhetschef/chef i beredskap skall ansvara för all kontakt med media. 

Kamratstödjaren ombesörjer att 

kolleger som är i tjänst får kännedom om det som inträffat. 
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8. Chef i beredskap samt kamratstödjaren ansvarar var för sig att ordinarie enhetschef 

får rapport om händelsen och vilka åtgärder som utförts/planerats. 

 

9. Vid behov av debriefing bokas detta av ordinarie enhetschef inom 72 timmar efter 

händelsen eller närmsta vardag efter händelsen. Hälsan och arbetslivet bistår med 

beteendevetare eller psykolog och kontaktas för bokning på tel: 0500-432840  

dagtid må-fre, alternativt kontaktas Sjukhuskyrkan för att få hjälp av präst eller 

diakon. För bokning av tid. Sjukhuskyrkan nås via sjukhusets växel 0500-431000.  

 

10. Enhetschefen går bla igenom praktiska göromål vid uppföljningssamtalet efter ca 1 

vecka: 

( se för övrigt ”Handbok för arbetsmiljö” 5.5 våld och hot, 5.6 krishantering, 5.10 

tillbud – incidentrapport) 

 Att polisanmälan gjorts (rutin se punkt 11)  

 Att arbetsskadeanmälan gjorts 

 Anmälan till Arbetsmiljöverket 

 Att avvikelserapport skrivits 

 Att anmälan till AFA gjorts (sveda och värk, bortfall av inkomst etc) 

 Gå igenom stöd vid ev rättegång/vittnesmål (se rutin punkt 12). 
 

11. Vid polisanmälan pratar den drabbade med polisen som tar de uppgifter som 

behövs. Arbetsgivaren står för anmälan. Namn på verksamhetschefen skall anges i 

anmälan.  

       Ange organisationsnummer 232100-0131. Telefonnummer som anges är 0500-

431000.  

 
Vad händer vid en polisanmälan? När en polisanmälan är gjord prövas ärendet av åklagare som 

avgör om det skall leda till åtal, en så kallad förundersökning. Om målsägaren (offret) har gjort en 

utförlig redogörelse till polisen, behöver vederbörande inte deltaga vid förundersökning. Finns det 

däremot 

ytterligare frågetecken gällande polisanmälan kan ytterligare förhör bli aktuella.  
Polisanmälan kan göras i verksamhetschefens namn, men vid rättegång måste målsägande närvara 

personligen och framträda med fullständigt namn.  

För den som bevittnat en händelse kan denna bli kallad som vittne både till förundersökning och 

senare till rättegång.  

 

12. Den drabbade skall erbjudas sällskap till rättegång av enhetschef, facklig företrädare 

eller arbetskamrat. 

Enhetschef biträder vid behov den drabbade med begäran till domstol, om att åtalad 

lämnar rättssalen när den drabbade hörs som målsägare eller vittne. 

Den som utsatts för våld är skyldig att vittna. 

 

Studerande/elever eller medåkare som drabbas av särskild händelse: 

- skall vara med vid avlastningssamtal 

- skall få samma omhändertagande och omsorg som övrig inblandad personal 

- enskilda avlastningssamtal skall generöst tillhandahållas 

- studerandes/elevers utbildningsenhet/skola eller medåkares ordinarie chef, skall 
kontaktas av kamratstödjare
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Bilaga 1b 

Kamratstöd Ambulansverksamheten SkaS 
 

Bakgrund 
På alla arbetsplatser skall det finnas beredskap och rutiner för första hjälpen och 

krisstöd för att personalen skall må bra och inte drabbas av ohälsa, AFS 1999:7, Första 

hjälpen och krisstöd. 

Arbete inom ambulanssjukvård innebär risk för stora fysiska och psykiska 

påfrestningar. Om individen lämnas utan omhändertagande ökar risken föra att drabbas 

av posttraumatiskt stressyndrom (Post Traumatic Stress Disorder). Personal som är 

belastad av obearbetade händelser, riskerar att drabbas av fysisk och/eller psykisk 

ohälsa. Exempel på detta kan vara plågsamma bilder av händelsen, undviker aktiviteter 

och situationer som påminner om händelsen, inskränkt känsloliv, koncentrations och 

sömnsvårigheter, huvudvärk, muskelvärk, hjärtklappning, yrsel, oro, ångest, 

depressioner. 

 

Syfte 
Syftet med kamratstöd är att hantera arbetsrelaterade händelser på arbetsplatsen med 

hjälp av kamratstödjare för att den enskilde inte skall behöva lämnas ensam eller 

drabbas av ohälsa.  

 

Målsättning 
Att ambulansverksamheten, SkaS har en kamratstödsgrupp för att hålla i 

avlastningssamtal. 

Att hantera arbetsrelaterade händelser på arbetsplatsen med hjälp av kamratstödjare. 

Att mildra efterverkningar och påskynda återhämtningsprocessen samt reducera 

stressreaktioner och undersöka behovet av debriefing. 

Att kamratstödjare undersöker/uppmärksammar behovet av debriefing, hos den enskilde 

individen och då erbjuder att lämna över till utbildad handledare som är knuten till 

ambulansverksamheten, SkaS. 

 

Kamratstödsgrupp 
Kamratstödsgruppen representeras av ca 16 personer som arbetare inom 

ambulansverksamheten samt fem enhetschefer. Dessa är utbildade i avlastningssamtal 

via: 

1. intern utbildning i verksamheten 

2. utbildning i avlastningssamtal som hålls av PKMC.  

Gruppen träffas 1 ggn/år för att diskutera riktlinjer och delge varandra erfarenheter. Vid 

gruppens träffar går man även igenom samtalsteknik och regler för avlastningssamtal. 

Sekretess gäller.  
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Begreppsförklaringar 
Avlastningssamtal skall hållas i nära anslutning, helst direkt efter den aktuella 

händelsen. Ett tidigt omhändertagande minskar risken för låsningar och feltolkningar. 

Samtalet skall handla om känslor och tankar hos de drabbade. Samtalet skall även räta 

ut eventuella oklarheter kring händelsen, ge utrymme för känslomässig avreagering och 

avsluta händelsen. Om avlastningssamtal inte är tillräckligt skall kamratstödjare 

uppmärksamma detta och lämna över till handledare för debriefing. 

Debriefing/ psykologisk genomgång skall hållas 24-72 timmar efter den aktuella 

händelsen, när chockfasen lagt sig. Debriefing har fler faser och går djupare i samtalet. I 

debreifingen går man även mer in på tekniska fakta. Om behov av debriefing finns skall 

detta lämnas över till beteendevetare på Hälsan och arbetslivet eller sjukhuspräster på 

Skaraborgs sjukhus (se PM avlastningssamtal)
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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.  

Syftet med examensarbetet är att kartlägga om kamratstöd fungerar och om det är 

tillräckligt. 

Som vårdare i ambulans utsätts vi ibland för speciella händelser. Vid en speciell 

händelse kan vi reagera olika.  

Erfarenheter visar att kamratstöd har en viktig funktion. Om behov av kamratstöd finns, 

hur skall resurserna användas och vem avgör detta.  

Metoden i examensarbetet är en empirisk kvantitativ metod som innebär att vi kommer 

skicka ut enkäter för att få svar på vår frågeställning.  

Vi kommer i enkäterna ställa frågor som får besvaras utifrån hur informanterna upplever 

kamratstödets funktion och om de tycker det är tillräckligt. 

Informanterna som är tänkta att tillfrågas är fastanställd personal som jobbar 

prehospitalt inom ambulansen på Skaraborgs sjukhus (SKAS). Det finns sex stycken 

olika ambulansstationer inom SKAS. Samtliga fastanställda personal på de sex 

stationerna kommer att tillfrågas om de vill besvara enkäterna. Ambulanssjukvårdare, 

sjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor kommer få möjligheten att besvara enkäten.  
Enkäten kommer ta ca 20 min att besvara.  

Frågorna kommer att besvaras helt anonymt och deltagandet är frivilligt och kan när 

som helst avbrytas utan förklaring.  

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

  

Med vänliga hälsningar  

 

Madeleine Hultberg och Marie Linder Jakobsson  

E-post: madeleine.hultberg @vgregion.se,  marie.linder @vgregion.se 

Tfn: 0730-30785, 0708-666090 

 

Handledare  

Anders Jonsson  

 

Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att  

Madeleine och Marie genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

 

_______________________________ 

Namn/Ort/Datum 

Enhetschef/Ambulansen SKA
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Bilaga 3 

 
 

 

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.  
Syftet med examensarbetet är att kartlägga hur kamratstöd fungerar.  
Som sjuksköterska/vårdare i ambulans utsätts vi ibland för speciella händelser. Vid en 
speciell händelse kan vi reagera olika.  
Erfarenheter visar att kamratstöd har en viktig funktion. Om behov av kamratstöd 
finns, hur skall resurserna användas och vem avgör detta.  
För att få svar på våra frågor tänkte vi be er besvara en enkät. 
Vi kommer i enkäterna ställa frågor som får besvaras utifrån hur Ni upplever 
kamratstödets funktion och om ni tycker det är tillräckligt.  
De som är tänkta att tillfrågas är all fastanställd personal som jobbar prehospitalt inom 
ambulansen på Skaraborgs sjukhus (SKAS). Det finns sex stycken olika 
ambulansstationer inom SKAS. Samtliga fastanställda personal på de sex stationerna 
kommer att tillfrågas om de vill besvara enkäterna. Ambulanssjukvårdare, 
sjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor kommer få möjligheten att besvara 
enkäten.  
Frågorna kommer att besvaras helt anonymt och kommer ta ca 20 min att besvara.  
Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring.  
 
När ni besvarat frågorna så kan ni lägga svaren i den låda som ni fått med via er 
kontaktperson som delat ut enkäten till er.  
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Madeleine Hultberg och Marie Linder Jakobsson  
E-post: madeleine.hultberg @vgregion.se,  marie.linder @vgregion.se 
Tfn: 0730-30785, 0708-666090 
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Enkätundersökning angående kamratstöd  
Sätt ett kryss i den ruta som stämmer bäst överens med dej och hur du upplever 

kamratstöd.  

 

 

1. Kön  

 

   Kvinna   

 

   Man  

 

 

2. Hur gammal är du?  

Ange din ålder 

 

……………………… 

 

 

3. Yrkestitel 

 

  Sjuksköterska med vidareutbildning inom ambulans 

 

  Sjuksköterska med annan vidareutbildning än ambulans 

 

  Sjuksköterska utan vidareutbildning 

 

  Ambulanssjukvårdare  

 

 

4. Antal år i yrket  

 

  0-1 år 

 

  1-5 år 

 

  5-10 år  

 

  10 år eller mer 
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5. Har du varit med om en jobbig händelse i ditt arbete?  

 

Ja  

 

Nej 

 

 

 

6. Hur hanterar du jobbiga händelser?  

Beskriv med egna ord: 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

7.  Hur påverkar jobbiga händelser dej i mötet med patienten? 

Beskriv med egna ord: 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

8. Har du  haft behov av att prata med någon?  

Sätt ett kryss i den ruta som bäst beskriver hur Du upplever det.  

 

Instämmer                  Instämmer 

   inte                                         helt 
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9. Har du blivit erbjuden kamratstöd? 

 

  Ja  

 

  Nej 

 

 

 

10.   Om ja, vem förmedlade kontakten? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

11.   Hur upplevdes kamratstödet?  

Sätt ett kryss i den ruta som bäst beskriver hur Du upplever det. 

 
              Mycket                                       Mycket 
             dåligt                 bra 

       
 

 

 

 

12.   Om du tyckte att kamratstödet fungerade bra, kan du med 

egna ord beskriva varför? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
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13.   Om kamratstödet fungerade bra, hjälpte det dej vidare i ditt 

arbete? 

 

Hjälpte          Hjälpte  

  inget                                                                        mycket 

 

 

 

14.   Om du inte tyckte att kamratstödet fungerade, kan du med 

egna ord beskriva varför? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

15.   Övriga tankar och funderingar om kamratstöd: 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

                                                                                                                     

                                                                                    Tack för din medverkan!  

 


