
    

_____________________________________________________ 

   

   Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård riktad mot ambulanssjukvård 

_____________________________________________________ 

 

Humanvetenskapliga Institutionen 

             

Vår- och höstterminen 2008 

 

 

Självständigt arbete 15 hp, avancerad nivå 

Ambulanspersonalens behov och 
erfarenheter av avlastande samtal 

- En empirisk studie 

 

 
 

Namn: Anna Wärmé    

Datum: 2009-01-13 
 

Examinator: Kent-Inge Perseius 

 
Högskolan i Kalmar   Handledare: Tora Elfversson Dahlström



Ambulanspersonalens behov och erfarenheter av avlastande samtal 

- En empirisk studie 

 

Anna Wärmé 

 

Kalmar Högskola 

Humanvetenskapliga Institutionen 

 

SAMMANFATTNING 

Ambulanssjuksköterskan utsätts i sitt yrkesutövande för en rad olika 
påfrestningar som kan påverka den psykiska hälsan. Genom avlastande 
samtal kan dessa påfrestningar bearbetas dock är nyttan med denna form av 
stöd omdiskuterad. Syftet med studien var därför att undersöka om 
ambulanspersonal upplever att de har behov av avlastande samtal samt vilka 
erfarenheter ambulanspersonal har av avlastande samtal. Studien 
genomfördes som en enkätundersökning som skickades via ett internt 
datanätverk till nio ambulansstationer i Stockholms län. De 102 besvarade 
enkäterna delades in i en kvantitativ del som bestod av de bundna 
svarsalternativen i enkäten. De kvantitativa svaren analyserades av systemet 
Ping Pong och sammanställdes till deskriptiv statistik. Den kvalitativa delen 
bestod av de obundna svarsalternativen och de analyserades med en metod 
för textanalys som var influerad av Giorgi. Resultatet visade att av de 102 
svarande så ansåg 50 % att det i mycket hög grad fanns ett behov av 
avlastande samtal. Även erfarenheter från avlastande samtal fanns, 66 
personer hade under det senaste året deltagit i någon form av avlastande 
samtal. Det framfördes både negativa och positiva erfarenheter, de negativa 
erfarenheterna handlade mest om samtalens upplägg medan de positiva 
erfarenheterna belyste det positiva med att samtal erbjuds och genomförs. 
Mer forskning efterlyses i ämnet då ambulanspersonalens psykiska 
välbefinnande kan påverka omvårdnaden av patienten negativt.   
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1. INLEDNING 
Ambulanssjukvården har under de senaste årtiondena genomgått stora förändringar. Från att 

varit en ren transportorganisation till att blivit den första länken i akutsjukvården. Både 

utrustningen i ambulansen och personalens kompetens har utvecklats. Från och med den 1 

oktober 2005 kräver Socialstyrelsen att den som skall administrera läkemedel prehospitalt 

måste vara legitimerad (sjuksköterska, läkare). Detta har medfört att de flesta ambulanser i 

Sverige därför bemannas med minst en sjuksköterska (Jonsson, 2004). Enligt Socialstyrelsens 

Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) så innehar sjuksköterskan uppgiften att se 

till att den dagliga verksamheten på arbetsplatsen bedrivs efter omvårdnadsteoretiska och 

etiska grunder på ett vetenskapligt och beprövat sätt samt att arbetet utförs efter gällande lagar 

och författningar. Vidare ställs det krav på att sjuksköterskan skall verka för en god vårdmiljö, 

medverka i arbetsmiljöarbete samt att uppmärksamma risker i arbetsmiljön och att arbeta för 

att motverka dessa (aa). 

Enligt min mening så bygger omvårdnaden i ambulansen på att personalen mår bra, för att 

kunna hjälpa andra måste de må bra själva. I mitt arbete inom ambulanssjukvården har jag 

själv varit utsatt för händelser som medfört att avlastande samtal har genomförts. Jag upplever 

dock ibland att en del personal tycker att det är onödigt och kanske inte alltid ser allvaret i 

påfrestande händelser och vad det kan leda till om händelserna lämnas obearbetade. 

Avlastande samtal eller psykologisk debriefing är ett sätt att erbjuda hjälp till personal som 

har varit med om påfrestande händelser. Denna form av hjälp har varit omdebatterad och vissa 

hävdar att avlastande samtal gör mer skada än nytta (Dyregrov, 2003). Tanken med denna 

studie är därför att undersöka om personal i ambulansverksamhet upplever att de har eller 

skulle ha hjälp av avlastande samtal i sin yrkesutövning samt att beskriva eventuella 

erfarenheter från avlastande samtal. 

2. BAKGRUND 

2.1 Ambulanspersonalens utsatthet 
Människor har i alla tider varit utsatta för katastrofer och drabbats av olyckor. I takt med den 

teknologiska utvecklingen som har skett i dagens samhälle har olyckor och katastrofer blivit 

allt vanligare och mera omfattande (Dyregrov, 2006). Många sjuksköterskor möter under 

några få år fler känsloladdade ögonblick än en ”vanlig” människa upplever under hela sitt liv. 
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Personal som arbetar inom ambulansverksamheten löper stor risk att behöva arbeta under 

extremt dramatiska och påfrestande omständigheter, eftersom de ofta kommer först till den 

som drabbats av en olycka eller plötsligt avlidit. Detta kan leda till fysiska, psykologiska och 

sociala reaktioner (Jonsson & Segesten, 2003).  

Tidigare studier har visat att det är inte enbart direkt drabbade (skadade, anhöriga, vänner etc.) 

som kan drabbas av krisreaktioner utan även indirekt drabbade (sjukvård- och räddnings 

personal) kan uppvisa olika typer av krisreaktioner eller andra akuta reaktionsmönster 

(Socialstyrelsen, 2001). För människor som arbetar inom akutsjukvården är traumatiska och 

psykiskt påfrestande händelser oundvikliga och en del av arbetet (Dyregrov, 2006). 

Ambulanspersonal hör till en yrkesgrupp som löper stor risk att konfronteras med svåra 

situationer som är extrema och starkt känsloladdade (Socialstyrelsen, 2001). Trots detta är just 

frågan om ambulanspersonalens psykiska välbefinnande ett relativt outforskat område. 

Studierna av Jonsson och Segesten från (2003) och (2004) är några av få studier som är 

utförda i Sverige under de senaste tio åren. Det finns även utländska studier, bland annat 

Alexander och Klein (2001) och Van der Ploeg och Kleber (2003) men även dessa är 

begränsade till antal. Enligt Smith och Roberts (2003) så är de flesta studierna inriktade på 

ambulanspersonalens upplevelser av traumatiska händelser samt sambandet mellan 

yrkesrelaterad stress och risken att utveckla post traumatiskt stress syndrom (PTSD). Däremot 

är studier som tar upp frågan om vad som kan göras för att motverka stressreaktioner inte så 

vanliga. 

Ambulanspersonal utsätts ofta av traumatisk stress när de hjälper människor i akuta 

situationer. Att behöva ta hand om sjuka eller döda barn upplevs som mest 

stressframkallande. Studier har visat att ambulanspersonal lätt kan utveckla stressreaktioner så 

som PTSD. Som indirekt drabbad kan ambulanspersonal vara med om olyckor och 

katastrofer, utsättas för våld och hot eller att plötsligt drabbas av en livshotande sjukdom. 

Detta sätter både den fysiska hälsan och det psykiska välbefinnandet på spel. Självtillit och 

trygghetskänsla kan på kort tid slås sönder (Jonsson & Segesten, 2003). Enligt Sandberg 

(2001) kan en krisreaktion ses som ett resultat av ”att våra teorier om oss själva i relation till 

världen utanför bryter ihop.”(s.11). Huruvida extrema händelser blir traumatiska och 

åstadkommer skada, är bland annat beroende av vad personen drabbats av, när och hur 

händelsen inträffat, personlighetsfaktorer hos den drabbade samt hur nätverket runt om kring 

sett ut (Weisaeth & Mehlum, 1997). 
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2.2 Reaktioner på traumatiska händelser 
Enligt Cullberg (2006) kännetecknas ett psykiskt kristillstånd av att en person har råkat in i en 

sådan livssituation att dennes tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga 

för att personen skall förstå och psykiskt kunna bemästra den aktuella situationen.  

Under första veckan efter en händelse är de vanligaste stressymtomen: sömnsvårigheter, 

mardrömmar, nedstämdhet, tendenser att överreagera på oväntade rörelser eller plötsliga ljud, 

tendenser att dra sig undan från andra, irritation, snabba humörsvängningar, dåligt samvete 

eller skuldkänslor, rädsla för saker som påminner om olyckan och en ökad muskulär spänning 

(Arrhenius, 2006). De mest typiska vid en katastrof eller stort trauma är att en person som 

klarat sig upplever överlevnadsskuld och mardrömmar. Alla dessa reaktioner är helt normala 

efter en krisreaktion. Dessa normala stressreaktioner kan hos en del människor utvecklas till 

ett akut stressyndrom, det mest traumaspecifika psykiatriska tillståndet är PTSD. Det är när 

symtomen blir så allvarliga och långvariga att de förorsakar ett kraftigt försämrat fungerande 

socialt och yrkesmässigt och ett kliniskt lidande, som den normala reaktionen kan utvecklas 

till PTSD (Dyregrov, 2006). 

I American Psychiatric Association (2000) finns de diagnostiska kriterierna för post 

traumatiskt stressyndrom specificerade. PTSD karaktäriseras av olika typer av symtom som 

uppkommer efter en traumatisk händelse. Symtomen kan yttra sig som påträngande 

återupplevelse (intrusion) av den traumatiska händelsen som kan ge den drabbade en känsla 

av att den oerhörda faran ännu består, undvikande (avoidance) beteende för situationer som 

påminner om den traumatiska händelsen och en överspändhet (hyper arousal) som inte 

existerade innan den traumatiska händelsen inträffade (aa).  

Det är viktigt att känna till att alla inte reagerar på samma sätt, det finns stora skillnader 

mellan olika individers sätt att uppleva och reagera på olika händelser (Wikström, 2004). Det 

finns fyra aspekter som kan påverka en individs reaktion. Den utlösande faktorn är den första 

aspekten som avgör händelsens betydelse och genom att skilja på två typer av utlösande 

faktorer så kan man urskilja två typer av kriser (Sandberg, 2001). Den första är den 

traumatiska krisen som kännetecknas av att den utlöses av plötsliga och oväntade yttre 

händelser, individen har inte kunnat förutse eller räknat med det som inträffat. Den andra 

typen av kris som kan uppstå är livs- eller utvecklingskriser, dessa kriser utlöses av händelser 

som hör ihop med livet men blir för stora för den enskilda individen (Wikström, 2004). Ibland 

kan dessa kriser vara invävda i varandra och en livskris kan medföra att en händelse blir till en 
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traumatisk kris. Detta resonemang leder in på den andra aspekten som är den privata, inre 

betydelsen. Genom att ha förståelse för att en händelse kan ha olika betydelser för olika 

individer så kan man förstå varför människor kan reagera så olika på samma händelse. Den 

tredje aspekten handlar om att en händelse kan få olika innebörd beroende på vilken livsfas 

den drabbade befinner sig i. Slutligen så kan sociala förutsättningar och familjesituation 

påverka hur en individ reagerar (Sandberg, 2001). För att motverka uppkomst av till exempel 

PTSD är det viktigt att personal ges möjlighet till att få prata om saker de varit med om 

(Dyregrov, 2003). Ett avlastande samtal i anslutning till en allvarlig händelse på en arbetsplats 

kan ha avgörande betydelse för att den drabbade skall kunna återhämta sig och gå vidare ur 

situationen (AFS 1999:7). 

2.3 Tidigare erfarenheter av avlastande samtal 
Redan under andra världskriget genomfördes det former av debriefing där ledarna samlade 

soldaterna i grupper för att gå igenom de påfrestningar de varit med om. Militären har fortsatt 

att använda debriefing som en beteckning på en sammankomst efter en avslutad insats och 

termen briefing har använts för den samling som sker före insatsens början. I slutet av 1970- 

och början av 1980-talet så börjades debriefing att användas som en beteckning på 

sammankomster som syftar till genomgång av psykologiska aspekter. Bredvid militärens 

tillämpning så inträffade några katastrofer där man började införa psykologisk debriefing. En 

av de första som beskrev en modell av psykologisk debriefing som utfördes i grupp var 

Jeffrey T. Mitchell och 1983 kunde han presentera en sjustegs debriefingmodell. Denna 

modell var främst avsedd för att hjälpa ambulanspersonal, medicinsk personal, brandpersonal 

och poliser men har kommit att användas på andra grupper som har varit med om starkt 

påfrestande situationer (Dyregrov, 2003).  

Arbetsgivaren har skyldighet att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen och 

upprätthålla en god arbetsmiljö. Enligt Arbetsskyddsstyrelsens föreskrift (1999:7) så avser 

krisstöd det psykiska och sociala stöd som behöver vidtas vid en händelse som kan utlösa en 

krisreaktion. Arbetsledande personal skall ha tillräckliga kunskaper för att kunna planera och 

se till att krisstöd efterlevs på arbetsplatsen (aa).  

Gruppuppföljningar används numera inom många områden efter traumatiska händelser, både 

inom militära och civila olyckor (Dyregrov, 2003) men även efter andra krishändelser till 

exempel rån eller våld på arbetsplatsen (Sandberg, 2001).  
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Enligt Dyregrov (2003) så finns många studier som handlar om stora olyckor där man har 

använt sig av olika former av samtal. I Norge är psykologisk debriefing ett inarbetat begrepp 

som används vid både mindre och större händelser (aa). Det finns även studier gjorda i 

Sverige på händelser där man har använt sig av debriefing, bland annat Diskoteksbranden i 

Göteborg, Estoniakatastrofen och Flodvågskatastrofen i Asien (Socialstyrelsen, 2008).  Efter 

11 september – attacken i USA 2001 gjordes det många studier på den räddningspersonal som 

deltog i arbetet men även på anhöriga och överlevande (Hammond & Brooks, 2001). 

I KAMEDO-rapport 90, som behandlar Terrorattackerna i Madrid i Spanien 2004, kom de 

fram till att avlastande samtal erbjöds till den räddningspersonal som deltagit vid insatsen. Det 

skedde dels genom den egna organisationen men även genom att vårdcentraler och 

psykiatriska mottagningar bemannades upp. En speciell organisation erbjöd stöd till polis och 

brandmän, det var dock väldigt lågt deltagande. Polis- och brandorganisationerna hävdade att 

de kunde erbjuda hjälp till sin egen personal, men man uppmuntrade aldrig sin personal till att 

söka hjälp. Somliga som arbetade med krisstöd hävdade att ledningen inom polis- och 

brandorganisationerna var rädda för att krisstöd skulle förstöra organisationernas rykte och 

öka personalens sjukskrivningar (Socialstyrelsen, 2006).    

2.4 Avlastande samtal 
Krishjälp är en bred samling av åtgärder som syftar till att hjälpa en person som drabbats av 

en kris. Det kan röra sig om allt ifrån tröst och omsorg till mer strukturerade metoder för att 

ge stöd i grupp (Sandberg, 2001). Alla åtgärder syftar till att lindra sorg, bearbeta händelsen, 

påbörja läkningsprocessen och förhindra att händelsen påverkar den dagliga livsföringen 

(Jonsson, 2005). Alla åtgärder som genomförs är inte debriefing däremot används ofta ordet 

debriefing som beteckning på de stödsamtal och möten som genomförs efter en krishändelse. 

Detta har medfört att debriefingens nytta ifrågasätts och många onödiga debatter kring ämnet 

har skapats enligt Dyregrov (2003).    

Dyregrov (2003) särskiljer två typer av samtal, det ena är psykologisk debriefing vilket han 

skiljer från organisatorisk debriefing som mer berör arbetsinsatsen och dess organisatoriska 

frågor. Det andra är avlastande samtal vilket han även kallar defusing. Båda typerna av samtal 

syftar till att hålla en gruppsammankomst där personalen på ett strukturerat sätt får gå igenom 

sina upplevelser efter en traumatisk händelse. Uppläggen skiljer sig något åt men båda 

typerna av samtal är strukturerade efter Mitchells sjustegsmodell (aa). Tidsfaktorn skiljer sig 

även något åt där avlastande samtal skall utföras direkt i anslutning till det inträffade och 
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varar oftast inte i mer än en timme. Psykologisk debriefing genomförs en av de första dagarna 

efter en händelse, dessa samtal är ofta längre och bör vara i 2,5 timma. En psykologisk 

debriefing är mer strukturerad och leds av en utbildad ledare. Ett avlastande samtal behöver 

inte vara lika semistrukturerat och ledaren behöver inte vara utbildad utan kan vara en 

kamratstödsperson eller arbetsledaren. Båda typerna av samtal är inte en form av psykoterapi, 

utan en tidig första krishjälp som syftar till att motverka stressreaktioner (Jonsson, 2005). 

Till personal som haft en hjälparfunktion (t.ex. ambulanspersonal) vid en traumatisk händelse 

så räcker det oftast med ett avlastande samtal. Genom ett avlastande samtal kan ledaren för 

samtalet upptäcka personer som är i behov av mer hjälp och gå vidare med psykologisk 

debriefing eller individuellt stöd (Dyregrov, 2003). 

Mitchells debriefing modell består av sju steg och det är denna modell som Dyregrov har 

modifierat till psykologisk debriefing (Hammond & Brooks, 2001). Båda modellerna bygger 

på liknade upplägg men Dyregrov betonar även vikten av akut krishjälp och kamratstöd. I 

sjustegsmodellen kommer först en inledningsfas som syftar till att presentera varför debriefing 

skall genomföras. Därefter följer faktafasen där fakta kring händelsen presenteras (Dyregrov, 

2003). I den tredje, tankefasen, så får gruppmedlemmarna försöka sätta ord på sina tankar och 

känslor. I den fjärde fasen går gruppen igenom de sinnesintryck som de har av händelsen. 

Genom den femte fasen får deltagarna möjlighet att prata om sina reaktioner och de får 

information om vilka känslomässiga och somatiska reaktioner som normalt förekommer 

(Jonsson, 2005). Under den sjätte fasen, normaliseringsfasen, så lämnas information och råd 

utifrån det som framkommit under mötet. Ledaren kan även lämna information om vart 

personalen kan vända sig om de känner att de behöver mer hjälp (Dyregrov, 2003). I den sista 

fasen avrundar ledaren mötet och försöker sammanfatta det som sagts genom att fokusera på 

det gruppen har lärt sig från händelsen. Avslutningsvis kan ledaren fokusera på framtiden och 

planera för eventuell uppföljning (Jonsson, 2005). Även om det idag finns många olika typer 

av debriefing så grundar sig de flesta på Mitchells modell (Dyregrov, 2003).  

Det stod tidigt klart att enbart debriefing inte var tillräckligt för att omhänderta drabbade efter 

traumatiska händelser (Dyregrov, 2003). Uttrycket ”Critical Incident Stress Management” 

(CISM) används som ett övergripande begrepp av de strategier och åtgärder som syftar till 

omhändertagande av drabbade. Detta begrepp innefattar bland annat krisutbildning, 

kamratstöd, stöd från familj och vänner, individuell uppföljning och remittering för vidare 
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behandling. I början användes CISM som ett uttryck för många, men idag anses det som ett 

rotat begrepp (Hammond & Brooks, 2001). 

2.5 Terminologi 
I denna uppsats kommer avlastande samtal att användas som begrepp för alla typer av samtal 

som syftar till att prata om en händelse som har upplevts av ambulanspersonal. Den personal 

(sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare) som har deltagit i denna studie benämns som 

ambulanspersonal.  

2.6 Problemformulering 
Under mitt arbete som ambulanssjuksköterska är risken att utsättas för händelser och 

situationer som kan försätta mig i ett kristillstånd påtagligt stora. Det finns flera olika faktorer 

som kan påverka hur dessa tillstånd hanteras. En god utbildning, bra genomförda övningar 

och mycket träning tillsammans med en god självinsikt skapar goda förutsättningar för att 

kunna arbeta fungerade i en kritisk situation (Socialstyrelsen, 2001). Andra faktorer som kan 

underlätta krishantering är ett fungerande kamratstöd, en god gruppsammanhållning och en 

bra arbetsledning. Alla kan reagera olika på påfrestande händelser och behovet av stöd kan 

variera. Ett sätt att hantera psykiskt påfrestande situationer är att dela händelsen med andra 

genom till exempel avlastande samtal eller debriefing, dock är denna form av stöd 

omdiskuterad då nyttan av samtalen har ifrågasatts (Dyregrov, 2003).  

3. SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett behov av avlastande samtal hos 

ambulanspersonal, samt vilka erfarenheter ambulanspersonal har av avlastande samtal.  

4. METOD 

4.1 Design 

Studien syftar till att undersöka en stor population och därför valdes en huvudsakligen 

kvantitativ ansats med enkätstudie som metod vilket även Polit och Beck (2004) 

rekommenderar. Denna enkätstudie är gjord bland kliniskt verksam personal 

(ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor) hos en av Stockholms största leverantör av 

ambulanssjukvård. Utifrån tidigare forskning och studiens syfte så skapades med hjälp av 

Ejlertsson (2005) en enkät (bilaga 1). Enkäten inleds med fem bakgrundsfrågor med fasta 

svarsalternativ, därefter sju frågor med fasta svarsalternativ samt möjlighet till att lämna 
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kommentar och slutligen åtta påstående där de svarande skulle värdera och ange i vilken grad 

de instämmer i de givna alternativen, även till dessa påståenden gick det att lämna 

kommentarer. Sist i enkäten gavs det utrymme att lämna ytterligare kommentarer och 

synpunkter om man önskade.  

För att säkerställa hög validitet i studien så gjordes en mindre pilotstudie där en testgrupp om 

sex personer (tre ambulanssjukvårdare och tre sjuksköterskor) svarade på enkäten. Därefter 

gjordes en del korrigeringar som syftade till att förtydliga vissa frågor. Enkäten utformades så 

att deltagarnas anonymitet kunde garanteras. För att presentera studien utformades ett 

följebrev (bilaga 2).  

4.2 Datainsamling 

Efter godkännande från personalchefen så skickades enkäten tillsammans med följebrevet ut 

via bolagets skyddade interna datanätverk, Ping Pong. Detta system är byggt för utbildning 

med webbstöd, utvärdering, uppföljning och administration. Systemet möjliggör 

medarbetarundersökningar via enkäter, kunskapskontroller och statistik och möjliggjorde att 

en stor population kunde nås på en kort tidsperiod. Eftersom systemet är utvecklat för att 

användas vid enkätundersökningar så kunde datainsamlingen utfördas på ett kontrollerat sätt. 

Formuläret för enkäten skapades i systemet och därefter skickades förfrågan om att delta i 

undersökningen till alla som är tillsvidareanställda med en fast stationstillhörighet i företaget 

(n=135). På grund av den tidsbegränsning som fanns för studien så exkluderades timvikarier. 

Totalt var det nio ambulansstationer i Stockholms län som omfattades av studien. De som 

valde att delta kunde klicka på en länk som öppnade enkäten i form av ett formulär. När 

enkäten var inlämnad fanns det ingen möjlighet att göra några ändringar i den och enkäten 

kommer sedan att lagras av systemet. Enkäten fanns tillgänglig på företagets intranät under 

perioden 2008-10-06 till och med 2008-10-24. Via systemet skickades en påminnelse till dem 

som inte svarat 2008-10-14, med en knapptryckning kunde påminnelse skickas via systemet 

utan att veta vilka som hade svarat eller inte. Alla svar som inkom tilldelade systemet ett 

löpnummer automatiskt. Det är endast jag som har tillgång till svaren via min inloggning i 

systemet. När studien är slutförd så kommer materialet att arkiveras i Ping Pong och det är 

endast jag via min inloggning som kommer att kunna komma åt materialet. Om jag skulle 

sluta i företaget, försvinner materialet i samband med att min inloggnings möjlighet upphör. 
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4.3 Dataanalys 

Datamaterialet delades upp i en kvantitativ del som behandlar de fasta svarsalternativen och 

en kvalitativ del som behandlar de fria kommentarerna till frågorna.  

4.3.1 Kvantitativ analys 
Analys av det kvantitativa materialet skedde i systemet, Ping Pong som har en inbyggd 

analysfunktion. Systemet sammanställde det kvantitativa datamaterialet till procentuella 

siffror, vilka kunde användas till att beskriva materialet via deskriptiv statistik.   

4.3.2 Kvalitativ analys 
Enkäten var utformad så att kommentarer kunde lämnas. Analysen av kommentarerna är 

influerad av Giorgis fenomenologiska analysmetod, som rekommenderar att analysen 

genomförs i fyra faser (Giorgi, 2000). Kommentarerna till varje fråga har analyserats enligt 

följande: 

 I den första fasen lästes alla kommentarer till en fråga igenom och en första 

uppdelning i tankarna gjordes, detta syftar enligt Giorgi (2000) till att få ett 

helhetsintryck av materialet och söka efter teman i texterna. 

 I den andra fasen skall relevant text skiljas från irrelevant och i den del av texten som 

svarar till syftet skall meningsbärande enheter identifieras. Detta gjordes genom att 

kommentarerna skrevs ut på papper och klipptes sönder i bitar med en kommentar per 

bit. Därefter sorterades kommentarerna efter vad som var användbart, till en grupp, 

och de kommentarer som inte gick att utläsa eller inte var relevanta för 

undersökningen lades åt sidan, detta kallas enligt Giorgi (2000) att koda.  

 I den tredje fasen lästes de kvarvarande kommentarerna igen i syfte att finna 

kategorier som sedan färgmarkerades, detta görs genom att systematiskt finna 

innebörden i varje meningsbärande enhet som i föregående fas identifierades (Giorgi, 

2000).  

 I den fjärde och sista fasen sätts alla bitar samman igen – rekontextualisera. Enligt 

Giorgi (2000) så syftar denna fas till att sammanfatta det som framkommit i materialet 

med syfte att skapa nya beskrivningar eller begrepp som kan förmedlas till andra. En 

analyssammanställning av kommentarerna redovisas i bilaga 3.     
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5. ETISKA ÖVERVÄGANDE 

I följebrevet informerades deltagarna om studiens syfte, frivilligheten i att delta, deltagarnas 

anonymitet samt om vart deltagarna kunde vända sig om det uppstod frågor. Eftersom 

systemet har skött mottagandet av svar och tilldelning av löpnummer så är uppgifterna 

oidentifierbara och jag har ingen möjlighet att identifiera någon deltagare. Däremot fanns 

ingen möjlighet till att dra sig ur studien när deltagarna väl lämnat in sin enkät. Detta 

informerades deltagarna om i följebrevet. Systemet där studien utfördes är uppbyggt så att jag 

inte fick tillgång till svaren för än minst tre svarande i varje grupp hade lämnat in sin enkät, 

denna säkerhetsåtgärd är till för att jag inte skall kunna räkna ut deltagarnas identitet. Innan 

enkäten skickades ut, granskades den med hjälp av blanketten för etisk egengranskning från 

Etikprövningskommittén Sydost (2008) och efter detta gjordes bedömningen att ansökan inte 

behövde skickas in för etiskt godkännande av studien. 

6. RESULTAT 
Först presenteras svarsfrekvensen och svaren från bakgrundsfrågorna. Därefter kommer 

resultatet att presenteras under en kvalitativ del med två underrubriker respektive en 

kvantitativ del med fyra underrubriker.  

6.1 Svarsfrekvens 
Enkäten lämnades ut till totalt 135 personer av dessa var det 104 personer som valde att 

påbörja enkäten, två av dessa enkäter lämnades aldrig in varpå de exkluderades ur studien. Av 

de återstående svaren (102) så fanns det i några enkäter ett internt bortfall på vissa frågor. 

Kravet för att enkäten skulle inkluderas i studien sattes till att mer än hälften av frågorna samt 

att frågorna om kön och utbildning skulle vara besvarade. Därför kommer antalet svarande på 

respektive fråga att kunna variera i resultatet. I tabell 1 redovisas svarsfrekvensen och 

bortfallen på studien som helhet. 

Tabell 1 Svarsfrekvens. 

                                   
 
 Enkäter                                                                                                         
 

Utdelade 
 
135 

Besvarade 
 
  104 

Ofullständiga 
 
2 

Obesvarade 
 
31   

Summa 
bortfall 
33 

Svarsfrekvens 
 
n = 102 
75,5% 
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Utav de 102 svarande så var 69 (67,6 %) män och 33 (32,4 %) kvinnor. Åldersfördelningen på 

de svarande presenteras i figur 1 och vilken utbildning de svarande har presenteras i figur 2. 

 

Figur 1 Åldersfördelning 

 

Figur 2 Yrkesfördelning 

På frågan om huvudsaklig arbetsplats så var det ett internt bortfall (ett svar) och således var 

det 101 som hade svarat, av dessa angav 51 (50,5 %) att de hade sin huvudsakliga arbetsplats i 

norra delen av länet och 50 (49,5 %) att de arbetade i de södra delarna av länet. I figur 3 

redovisas hur länge de svarande har arbetat inom ambulanssjukvården i sin nuvarande 

befattning.  
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Figur 3 År inom ambulanssjukvården 

 

6.2 Kvantitativt resultat 

6.2.1 Behov av avlastande samtal 
I figur 4 presenteras svaren på frågan: ”Jag tycker att det finns ett behov av avlastande 

samtal” 

 

Figur 4 Behov av avlastande samtal 

På frågan ”Har Du under det senaste året varit med om ett ambulansuppdrag som upplevts 

som psykiskt påfrestande” så var det 70 (68,6%) av 102 som svarade att de hade varit med om 

psykiskt påfrestande uppdrag. Frågan som följde ”Hur ofta inträffar de uppdrag som du 

upplever som psykiskt påfrestande” hade 101 svarat på och utav dessa hade 98 % angivit att 

dessa uppdrag inträffar vid enstaka tillfälle, en procent hade angivit att uppdragen inträffar vid 

cirka hälften av arbetstillfällena medan en procent hade angivit att de inte varit med om 

uppdrag som upplevts som psykiskt påfrestande. 
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På påståendet om ”Jag tycker att avlastande samtal behövs för att utveckla min yrkesroll” så 

hade de 102 personerna svarat enligt figur 5 och på påståendet om ”Jag tycker att avlastande 

samtal behövs för att stärka mitt självförtroende” hade 101 svarat enligt figur 6. 

Figur 5 Behov för yrkesroll 

 

 

Figur 6 Behov för självförtroende 
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6.2.2 Erfarenheter av avlastande samtal 
I studien framkom det att det fanns erfarenheter av avlastande samtal. På frågan ”Har Du 

under det senaste året blivit erbjuden någon form av avlastande samtal?” så hade de 

tillfrågade svarat enligt figur 7.  

 

Figur 7 Erbjudan om avlastande samtal 

Hur ofta de svarande hade deltagit i avlastande samtal redovisas i figur 8. 

Figur 8 Frekvens av deltagande i avlastande samtal 
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Vilken form av avlastande samtal de svarande hade deltagit i redovisas i figur 9. Detta var en 
flervalsfråga där flera alternativ kunde anges. 

 

Figur 9 Form av avlastande samtal 

På frågan om ”Vem som beslutat att avlastande samtal skall genomföras” så svarade 99 och 

även denna fråga var en flervalsfråga. Utav de svarande så angav 61 att det var arbetsgivaren 

(systematisk avlastning genomförs på arbetsplatsen) som hade beslutat om avlastande samtal. 

Fjorton angav att det var SOS alarm som uppmärksammat och initierat till arbetsgivaren att 

avlastande samtal skulle utföras. Tjugoåtta hade angivit att det var arbetskollegorna och 34 att 

det var de själva som beslutat om avlastande samtal. Avlastande samtal som beslutades av 

andra yrkesgrupper (t.ex. polis, räddningstjänst eller sjukhus) hade 33 angivit och fjorton 

angav att de inte hade deltagit i någon form av avlastande samtal. 

På frågan om ”Vilken form av avlastande samtal tycker Du fungerar bäst” så hade 98 svarat. 

Fördelningen mellan de olika svarsalternativen redovisas i figur 10.  

 

Figur 10 Bäst form av avlastande samtal 
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Etthundratvå hade svarat på påståendet ”Jag tycker att avlastande samtal i grupp är bra”, 

fördelningen mellan svarsalternativen presenteras i figur 11. 

 

Figur 11 Samtal i grupp 

På påståendet ”Jag tycker att avlastande samtal utförs på ett tillfredställande sätt på min 

arbetsplats” var fördelningen av svaren enligt figur 12. 

 

Figur 12 Avlastande samtal utförs tillfredställande 
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Ett påstående handlade om ifall den svarande tycker att arbetstiden ger utrymme för 
avlastande samtal, resultatet presenteras i figur 13. 

 

Figur 13 Arbetstiden 

6.3 Kvalitativt resultat 
Kommentarerna till de fasta frågekonstruktionerna har delats in i två teman: 

 Behov av avlastande samtal 
 Erfarenheter av avlastande samtal 

I slutet av formuläret fanns det möjlighet till att lämna ytterligare synpunkter, dessa 
kommentarer har delats in i två teman: 

 Ökat användande av avlastande samtal 
 Synpunkter på avlastande samtal 

 

6.3.1 Behov av avlastande samtal 
Till frågan ”Jag tycker att det finns ett behov av avlastande samtal” hade kommentarer 

lämnats. Fem av kommentarerna handlade om att det skall finnas möjlighet till avlastande 

samtal om det finns ett behov och att det är bra att avlastande samtal erbjuds. Fyra 

kommentarer handlade om att de var missnöjda med den form av avlastande samtal som de 

blev erbjudna,  

”Fast inte systematiskt, det ger mig väldigt lite att kliva upp efter en natt, som inte 

varit psykiskt påfrestande men däremot med hög arbetsbelastning och sitta och 

prata med mina kollegor, då skulle jag personligen må bättre av att få vila.” Inte 

varje arbetspass men om det varit ngt speciellt”, ”Inte nuvarande form, 2 ggr vid 

varje arbetspass” och ”Dock inte systematiska varje skiftbyte utan vid någon 

speciell händelse”.  
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De kommentarer som lämnats till frågan: ”Jag tycker att avlastande samtal behövs för att 

utveckla min yrkesroll” gick att dela in i två kategorier. Fem kommentarer handlade om att 

avlastande samtal kunde medverka till att personalen fick dela med sig av erfarenhet och 

samtidigt få feedback på det de gör. De övriga kommentarerna beskrev erfarenheter av hur 

samtalen genomfördes. 

Även till frågan som handlade om, ”Jag tycker att avlastande samtal behövs för att stärka 

mitt självförtroende”, hade kommentarer lämnats. De kunde delas in i tre kategorier, de som 

upplevde att det var positivt att dela med sig till andra, de som inte hade något behov av 

samtal och kommentarer kring upplägget av samtalen. 

6.3.2 Erfarenheter av avlastande samtal 
I vilken form av avlastande samtal som de svarande hade deltagit i varierade. Till frågan om 

vilken form de deltagit i hade nitton valt att lämna en kommentar. Den första kategorin 

handlade om att personalen tyckte att samtal med sin kollega sågs som en form av avlastande 

samtal. Exempel på kommentarer var: 

”Pratat med kollegor vid behov.” och ”Med arbets kollegor, under arbets passet, 

hur man har upplevt situationen samt man kan ha gjort bättre samt vad man gjort 

bra. 

Den andra kategorin berörde professionell hjälp: ”Kris och traumacenter DS” och ”Har själv 

begärt hjälp från utb. Psykolog som Samariten har avtal med”. Den sista kategorin handlade 

om negativa erfarenheter från avlastande samtal.  

Sex kommentarer hade lämnats till frågan ”Vem som beslutat att avlastande samtal skall 

genomföras”. En kategori handlade om att det var den svarande som initierat hjälp, exempel 

på sådan kommentar är: 

 ”Jag själv efter att ha fått OK från min stations chef. Fast inte direkt relaterat till 

något specifikt arbetstillfälle utan efter alltför mycket jobbiga händelser under 

hela min yrkesverksamma skutsjukvårdskarriär” 

En kategori berörde att de svarande saknade erfarenhet från avlastande samtal det senaste året: 

”Har inte haft ngn avlastning senaste året pga att det helt enkelt inte har behövts (har haft 

tur)”. Den tredje kategorin handlade om att samtalen upplevdes påtvingade och den fjärde 

kategorin tog upp erbjudande om hjälp. 
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Till frågan om ”Vilken form av avlastande samtal tycker Du fungerar bäst?” hade 27 valt att 

lämna en kommentar. Elva av dessa kommentarer uttryckte att samtal med sin kollega ansågs 

som den bästa formen av avlastande samtal. Fem ansåg att de hade för lite erfarenhet av 

avlastande samtal för att kunna uttala sig om vilken form som skulle kunna vara bäst. De sista 

elva kommentarerna handlade om att det kunde variera beroende på typ av händelse och att 

det är svårt att jämföra de olika svarsalternativen eftersom de har olika syfte. 

Kommentarerna som hade lämnats till påståendet ”Jag tycker att avlastande samtal i grupp är 

bra.” kunde delas in i tre kategorier. Den första handlade om positiva erfarenheter av 

avlastande samtal och den andra rörde negativa erfarenheter. Den sista kategorin handlade om 

när det var motiverat med avlastande samtal i grupp och hur samtalen bör utföras.   

Det fanns kommentarer lämnade till frågan” Jag tycker att avlastande samtal utförs på ett 

tillfredställande sätt på min arbetsplats”, dessa delades in i tre kategorier. Den första 

kategorin beskrev olika faktorer som kunde påverka de avlastande samtalen negativt, en 

kommentar var: 

 ”Så länge vi har olika skiftbytestider så går det inte att genomföra 

tillfredställande samtal” och ”15 min att hinna gå igenom 2 bilar på en hårt 

belastad station är inte varken givande eller bildande. Det som hinns med är vad 

som behövs göras under dagen eller kvällen samt om något fattas eller om det har 

hänt något viktigt.  

Sju av kommentarerna handlade om att de svarande tyckte att de hade för dålig erfarenhet för 

att kunna bedöma frågan och de sista sju uppgav att de tyckte att hjälp erbjöds när det 

behövdes. 

Av de lämnade kommentarerna till påståendet: ”Jag tycker att min arbetstid ger utrymme för 

avlastande samtal” så handlade en kategori om att det är behovet som styr, finns det ett behov 

så är inte tiden det avgörande. I den andra kategorin upplevde de svarande att tidsfaktorn 

påverkade innehållet i de avlastande samtalen och den tredje kategorin angav att de hade för 

lite erfarenhet av avlastande samtal för att kunna bedöma detta.  

6.3.3 Ökat användande av avlastande samtal 
Tolv kommentarer hade lämnats som var förslag på faktorer som skulle kunna öka 

användandet av avlastande samtal. Nio av dessa rörde praktiska detaljer och förslag på annat 

upplägg. Några av kommentarerna var:  
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”Riktlinje? Tar man själv beslutet att avlasta eller slarvas det?”, ”Bra när andra 

yrkesgrupper är med, vi ser då vårt samarbete”, ”Att kollega märker att 

ambulanspersonal är i behov av det och vågar konfrontera den individ det 

berör.”, ”Bättre ambulansdirigering så att vi kan ha vårt avlastande samtal 

oftare” och ”Bägge bilarna bör ha samma starttid så alla kan lyssna till 

samtalen. Då delger man fler kollegor på en gång det man har att säga”.  

Den andra gruppen av kommentarer handlade om behovet och acceptansen inom 

verksamheten: 

”Att det är mer accepterat inom verksamheten. Många kollegor tycker att det är 

trams men jag tror att många behöver ventilera det vi upplever i yrket.”, ”Fram 

för allt är det lättare att gå vidare efter ett avlastande samtal i grupp/enskilt. Det 

gäller även feedback om vad som hänt med patienten om man inte får reda på det 

direkt vid ankomst till sjukhus.” och ”Avlastande samtal behövs i ett 

förebyggande sätt som systematisk avlastning på norr, men med den speciella 

arbetsform som ambulanspersonal så kan det mycket väl krävas 

avlastning/debriefing för att inte må dåligt på sikt.”.   

6.3.4 Synpunkter på avlastande samtal 
Slutligen fanns det möjlighet till att lämna övriga kommentarer om avlastande samtal, som 

placerades i fyra kategorier. Den första kategorin handlade om negativa erfarenheter av 

avlastande samtal, en svarande skrev: 

 ”Avlastande samtal i skiftbyte är värdelöst då det ofta blir så att en och samma 

person ”tar över” och sitter och pratar om nya och gamla ambulansfall genom 

tiderna. Sen är 15 min slut. Ska man ha avlastande samtal är det bättre med 

utbildad ledare och mindre ofta. Uppenbarligen finns det vissa som har ett 

outtömligt behov av att prata av sig medan andra sitter tysta.”. 

 En annan skrev: 

”Avlastande samtal i samband med passbyte verkar överflödigt. Har jag behov av 

det gör jag med min kollega. Har inget behov av att tala med de som löser mig 

och de är inte intresserade av att höra vad jag har gjort under natten.”.  

Den andra kategorin tog upp positiva erfarenheter, där en svarande skrev: 
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 ”Systematisk avlastning har större betydelse än många tror. Det kan vara så att 

de som påstår att de inte behöver systematisk avlastning är de som behöver det 

mest.” och en annan skrev ”Måst inarbetas för att bli en naturlig del av arbetet. 

Ger oss en möjlighet att ge våra mjuka sidor mer utrymme”.  

I den tredje kategorin togs kollegans betydelse vid avlastande samtal upp och slutligen fanns 

det en kategori som var förslag på utbildning som personalen borde få: 

 ”Vi borde få någon form av utbildning i att möta anhöriga i chock exempelvis 

efter ett stille som inte går bra. Vi sitter där med anhöriga i minst en timme i 

väntan på doktor, helt utan utbildning. Märkligt och inte bra för anhöriga.”. 

7. DISKUSSION 
Syftet med studien var att undersöka om ambulanspersonal anser att de har ett behov av 

avlastande samtal och att undersöka eventuella erfarenheter av avlastande samtal. 

Diskussionen presenteras i två delar, en resultatdiskussion som beskriver resultatet ur ett 

fördjupat omvårdnadsperspektiv samt en metoddiskussion där för- och nackdelar av val och 

genomförande av metod diskuteras.  

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Behov av avlastande samtal 
Det framkom i studien att en majoritet av de svarande anser att det i mycket hög grad finns ett 

behov av avlastande samtal. Över 68 % av de svarande hade varit med om ett psykiskt 

påfrestande uppdrag under det senaste året. Detta var inte oväntat då liknande resultat 

framkommit i tidigare utförda studier. I en studie av Jonsson, Segesten och Mattson, (2003) 

angav 61,6 % av de svarande att de varit med om en traumatisk händelse. Enligt studien så 

kan psykiskt påfrestande händelser samlas i en form av ryggsäck som bygger på sig och efter 

upprepade händelser så blir säcken full och då ökar risken för PTSD. Enligt studien så gick 

det att förhindra att ryggsäcken bygger på sig genom att erbjuda debriefing eller avlastande 

samtal. I en annan studie av Jonsson och Segesten (2004a) så framkom det att högre ålder och 

lång arbetslivserfarenhet medförde mer stress symtom, detta förklarades med att ju längre tid 

personalen arbetade inom ambulanssjukvården ju mer påfrestande händelser exponerades de 

för. Enligt en studie av Alexander och Klein (2001) så finns det en påtaglig risk för 

ambulanspersonal att utveckla försämrad psykisk hälsa på grund av händelser som är 

relaterade till arbetet. Enligt Jonsson och Segesten (2004b) så kan påfrestande händelser leda 
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till att ambulanspersonalen inte orkar vara empatisk och känna med patienten eller anhöriga, 

vilket leder till försämrad omvårdnad av patienten. För att förhindra att ambulanspersonalen 

mår dåligt måste de få stöd och hjälp att bearbeta händelser de varit med om. Resultatet från 

genomförd studie bekräftar de tidigare utförda studierna om att det finns ett behov av 

avlastande samtal. 

7.1.2 Erfarenheter av avlastande samtal 
Resultatet visade även att det fanns erfarenheter från avlastande samtal, mer än 60 % av de 

svarande hade deltagit i någon form av avlastande samtal under det senaste året. Däremot var 

andelen psykiskt påfrestande uppdrag högre än den andel som angav att de fått erbjudande om 

avlastande samtal. Enligt personalchef, Ulf Kanfjäll, (personlig kommunikation, 8 april 2008) 

så finns en etablerad systematisk avlastning som genomförs dagligen, i samband med 

skiftbyte, på samtliga ambulansstationer i den norra delen av länet. I den södra delen av länet 

håller denna organisation på att införas. Utav de 101 svarande så hade 51 (50,5%) angivit att 

de arbetade på en station i norra delen av länet. Däremot var det endast 29 personer som 

svarade att de deltagit vid avlastande samtal i samband med varje arbetstillfälle. Enligt 

Dyregrov (2003) så är en av anledningarna till att debriefingens nytta ifrågasätts, att 

personalen inte känner till innebörden av den. En förklaring till att ambulanspersonalen inte 

uppfattar den systematiska avlastningen som en form av avlastande samtal skulle kunna vara 

att de inte förstår innebörden av den systematiska avlastningen. Att systematisk avlasta även 

om händelserna inte är av svårare karaktär torde innebära att ryggsäcken som annars riskerar 

att bli fylld, avlastas från händelser som då istället systematiskt bearbetas och inte behöver 

uppta plats i ryggsäcken.  

Det fanns erfarenheter från olika former av avlastande samtal, de två former som ansågs som 

bäst av ambulanspersonalen var, systematisk avlastning (22,4%) och debriefing (23,5%). Då 

halva personalgruppen inte genomför systematisk avlastning men har erfarenhet av att 

samarbeta med räddningstjänsten så skulle detta resultat kunna tyda på att den form av 

avlastande samtal som anses som bäst är den som personalen har erfarenhet ifrån och är 

bekväm med att använda, en rotad tradition.  

Enligt Dyregrov (2003) så finns det en form av debriefing som han benämner som 

organisatorisk debriefing vilket ofta räddningstjänsten använder sig av. Denna typ av 

debriefing syftar mer till att bearbeta händelsen ur ett organisatoriskt perspektiv, där fokus 

läggs på själva händelsen, vad som gjordes och vad som kunde gjorts annorlunda. En 
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reflektion är att när denna typ av debriefing används i räddningstjänsten som är en 

mansdominerad arbetsplats ges det inte lika stort utrymme för den psykologiska delen. Skulle 

det då kunna vara så att män anser denna debriefing vara bättre för att de inte behöver 

diskutera känslor utan fokus hamnar mer på insatsen?  

7.1.3 Krav på krishantering 
Arbetsmiljöverket (1999:7) har utformat bestämmelser om hur krishantering skall utformas 

och dessa bestämmelser är arbetsgivaren skyldig att följa. Det finns även lagtext i 

arbetsmiljölagen (1977:1160) som beskriver arbetsgivarens skyldighet till att förhindra ohälsa 

på arbetsplatsen genom systematiskt arbetsmiljöarbete. I studien hade det lämnats 

kommentarer som tog upp negativa erfarenheter från avlastande samtal. Majoriteten av dessa 

kommentarer handlade om missnöje med den systematiska avlastningen, då den genomförs i 

samband med skiftbyte och att det då ställer krav på arbetstagaren att gå upp och närvara 

istället för att fortsätta sova. Enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och 

krisstöd (1999:7) och arbetsmiljölagens (1977:1160) krav på att förhindra ohälsa så är inte 

enbart arbetsgivaren skyldig att erbjuda krisstöd och förhindra ohälsa, arbetstagaren har även 

en skyldighet att aktivt delta i de förebyggande åtgärder som arbetsgivaren erbjuder. Däremot 

går det alltid att diskutera utformningen av de förebyggande åtgärderna, en studie som denna 

kan användas för att påverka utformningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

7.1.4 Kollegans betydelse vid avlastande samtal 
I resultatet framkom det att den närmsta kollegan har en betydande funktion när det gäller att 

samtala om en psykiskt påfrestande händelse. I samband med flera frågor hade kommentarer 

lämnats som handlade om den närmsta kollegan och kollegorna på stationen. Alla 

kommentarer som handlade om kollegor tog upp positiva erfarenheter från samtal med 

kollegor samtidigt som det fanns kommentarer som pekar på det negativa med den 

systematiska avlastningen, då det fanns kommentarer som handlade om att kollegorna vid 

skiftbytet inte var intresserade av att lyssna. Dessa kommentarer är motsägelsefulla, även 

detta tyder på att ambulanspersonalen inte förstår det avlastande samtalet innebörd. Ett sätt att 

komma till rätta med detta problem skulle kunna vara att arbetsgivaren tydliggör syftet med 

den systematiska avlastningen och försäkrar sig om att ambulanspersonalen förstår 

innebörden. Vilket Dyregrov (2003) anser vara avgörande för att avlastande samtal skall bli 

accepterat och inte ifrågasättas. 

Det kollegiala stödet fungerar inte enbart vid krissituationer. Enligt Wireklint Sundström 

(2005) så är det kollegiala samspelet en struktur som gör att patienten får det bästa 
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omhändertagandet. Samspelet i teamet sker ofta utan verbalt inslag, ambulanspersonalen 

känner varandra och vet varandras styrkor och svagheter och kan stötta varandra – de 

anpassar sig till varandra för att skapa den bästa förutsättningen för patienten. Likväl som 

ambulanspersonalen stödjer varandra i det dagliga arbetet så kan kollegor enligt Jonsson och 

Segesten (2004b) stödja varandra i krissituationer. Genom att använda en kollega som 

avlastning utförs en omvårdnadshandling som minskar risken att utveckla arbetsrelaterade 

stressreaktioner. 

 
Det har framkommit i flertalet studier (Alexander & Klein, 2001., Van Der Plog & Kleber, 

2003., Jonsson & Segesten, 2003) att ambulanspersonalens möjlighet till att få prata om en 

händelse kan vara avgörande för det psykiska välbefinnandet hos personalen. Drygt 40 % av 

deltagarna i min studie instämde i hög- eller mycket hög grad i att avlastande samtal 

genomfördes på ett tillfredställande sätt på arbetsplatsen och nästan 35 % instämde till viss 

del. Oavsett vilken form av samtal som erbjuds så tror jag att det alltid kommer att finnas en 

grupp som inte är nöjd. Som framkommit i studien så har alla olika behov och att finna en 

form av avlastning som tillfredställer alla anser jag vara väldigt svårt. Däremot skall det alltid 

finnas möjlighet till individuell hjälp och på så sätt kunna erbjuda hjälp till den enskilde 

individen.  

7.2 Metoddiskussion 
I denna studie användes en kvantitativ ansats med enkätstudie som undersökningsform. Enligt 

Polit och Beck (2004) så bör den som forskar vara klar över vad det är som skall undersökas. 

Den första tanken var att studera sjuksköterskor inom ambulansverksamheten men efter 

genomgång av tidigare studier så ändrades detta till att omfatta både sjuksköterskor och 

ambulanssjukvårdare, vilka fick definitionen ambulanspersonal. Detta innebar att resultatet 

från studien skulle bli jämförbart med större mängder av tidigare utförda studier. 

7.2.1 Förberedelsefasen 
Ejlertsson (2005) delar in arbetsgången vid en enkätstudie i tre faser. Den första fasen är 

förberedelsefasen, i denna fas skall syftet och problemen formuleras och under tiden studerar 

man fakta inom det valda området och bestämmer till vem och hur enkäten skall distribueras.  

Sedan 1993 har ambulanssjukvården i Stockholms län varit konkurrensutsatt via offentlig 

upphandling (Stockholms läns landsting, 2004). Företaget där studien valdes att utföras har 

under dessa år bedrivit ambulanssjukvård på olika stationer i länet, på vissa stationer under 

längre tid än andra. Urvalsgruppen valdes utifrån vetskapen om att detta företag har ett 
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datanätverk som möjliggör kontrollerade enkätundersökningar (Ping Pong) samt att företaget 

har ett uppbyggt nätverk kring kamratstöd. På de ambulansstationer som valdes ut för studien 

så har det i en grupp av företaget sedan många år funnits en trestegsorganisation etablerad för 

att systematiskt motverka arbetsrelaterade stressreaktioner. Denna organisation håller på att 

införas i andra gruppen av företaget. I den grupp som inte har erfarenhet av 

trestegsorganisationen så finns det en lång erfarenhet från samverkan med den kommunala 

räddningstjänsten och deras organisation för att motverka arbetsrelaterade stressreaktioner. 

Med detta urval fanns en förhoppning om att kunna finna en bredare variation av eventuella 

erfarenheter från avlastande samtal. Stationerna där studien utfördes är utspridda över hela 

Stockholms län, från norr till söder, storleken på stationerna varierar från små stationer med 

en ambulans till större stationer med flera ambulanser. Det finns även en variation på antalet 

uppdrag och uppdragens beskaffenhet.  

7.2.2 Enkätfasen 
I nästa fas som är enkätfasen så skall frågorna konstrueras och testas, följebrevet skall skrivas 

och etiska övervägande skall göras. När enkäten anses vara klar skickas den ut. Enligt 

Ejlertsson (2005) så är det bästa vid en enkätundersökning att använda sig av redan 

färdigkonstruerade frågor. Efter sökningar på internet och även via kontakt med Anders 

Jonsson (personlig kommunikation 16 maj 2008) så bekräftades det att det inte fanns några 

tidigare enkätstudier som var lämpliga att hämta frågor utifrån. Därför konstruerades egna 

frågor, vilket inte är helt optimalt om den som skall skapa enkäten saknar erfarenhet från 

enkätstudier. Ett sätt att öka kvalitén på enkäten är att göra en pilotstudie. Syftet med en 

pilotstudie är att göra en provundersökning av enkäten för att säkerställa att deltagarna 

uppfattar frågorna på det sätt det är tänkt och att enkäten håller en hög validitet (Ejlertsson, 

2005). Jag arbetar inom ambulanssjukvården och har därför en inblick i vad som kan vara 

rimligt i frågorna och svarsalternativen. Enligt Polit och Beck (2004) så kan forskarens 

erfarenheter och kunskap inom ämnet bidra till att frågorna och svarsalternativen blir 

relevanta. Trots detta så framkom det i studien av ett fåtal personer att svarsalternativen kunde 

varit annorlunda utformade, det som framkom var att de frågor som var utformade som 

påstående saknade möjligheten till ett ”vet ej ” svar. Hade ett ”vet ej” svar funnits så hade jag 

troligtvis inte fått de få kommentarer som rörde frågekonstruktionen. Detta blir något jag får 

ta som en lärdom till framtida studier. De kommentarer som rörde frågekonstruktionen var 

dock så få att de inte anses påverka det totala resultatet. 
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Studien genomfördes med hjälp av en anonym enkätundersökning, det finns både för- och 

nackdelar med att utföra en anonym undersökning. Vid inventering så finns det flera 

undersökningar som riktats mot ambulanspersonal som är anonyma (Alexander & Klein, 

2001., Van Der Plog & Kleber, 2003., Jonsson & Segesten, 2003). Enligt Jonsson (2004) så 

minskar risken för dålig svarsfrekvens om deltagarna får vara anonyma. Studien fick en 

svarsfrekvens på 75,5 %. Enkäten skickades till alla som är tillsvidareanställda med fast 

stationstillhörighet, via personalavdelningen inom företaget (H. Hultman, personlig 

kommunikation, 30 oktober 2008) har information lämnats om att i denna grupp så fanns det 

personal som var sjukskrivna, föräldralediga, hade semester eller var tjänstlediga även tiden 

som enkäten fanns tillgänglig var kort vilket kan ha påverkat svarsfrekvensen negativt. Enligt 

Polit & Beck (2004) anses en svarsfrekvens över 65 % som tillförlitlig, den svarsfrekvens som 

erhölls i studien får därför anses som acceptabelt. 

Att uppgifterna från enkäten blir oidentifierbara är viktigt enligt Personuppgiftslagen (SFS 

1998:204). Om det inte finns någon förteckning över deltagarna i studien som kan sättas 

samman med svaren i enkäten behandlas inte personuppgifter enligt lagens mening 

(Ejlertsson, 2005). Detta efterlevs genom att Ping Pong har skött mottagandet och 

arkiveringen av enkätsvaren. 

Enligt Ejlertsson (2005) så omfattas all forskning kring hälsa av etikprövningslagen och då 

behövs tillstånd från den regionala etikprövningsnämnden. Efter egengranskning av studien 

med stöd av blankett från Etikprövningsnämnden sydost så gjordes bedömningen att studien 

inte behövde skickas in för etiskt godkännande. Däremot så finns det fyra krav i 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som man alltid bör beakta. Det första är 

Informationskravet, de som skall delta i studien skall ordentligt informeras, dels om studiens 

syfte men även om frivilligheten att delta. I mitt fall så lämnades denna information skriftligt 

via följebrevet till enkäten. Samtyckeskravet är det andra kravet och det innebär att 

deltagandet är frivilligt. Mina deltagare informerades om att de hade en möjlighet till att delta, 

genom att svara på enkäten så har de lämnat sitt samtycke till att delta. Konfidentialitetskravet 

efterlevs genom att deltagarna får vara anonyma och eftersom enkäten utför via ett datasystem 

där endast jag via min inloggning får tillgång till uppgifterna kan ingen obehörig ta del av 

uppgifterna. Det sista kravet, Nyttjandekravet, innebär att uppgifterna från enkäten endast får 

användas till det syftet avser. Vidare bör den som konstruerar en studie tänka över så att inte 

frågorna är formulerade felaktigt, och bedöms av den svarande som känsliga, påträngande 

eller närgångna (Ejlertsson, 2005).   
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7.2.3 Bearbetnings- och rapportfasen 
Den sista fasen i en enkätstudie är enligt Ejlertsson (2005) bearbetnings och rapportfasen, då 

skall uppgifterna datorbearbetas och resultatet skall analyseras och tolkas för att sedan 

sammanställas i någon form av rapport som normalt används inom den aktuella disciplinen. 

Vid analys av materialet framkom det att enkäter hade lämnats in ofullständiga. När studien 

konstruerades uppgav Ping Pong att det inte gick att lämna in ett ofullständigt formulär samt 

att det var svårt att skapa följd frågor så som svarar du nej på fråga två gå vidare till fråga fem 

osv. Efter denna information har Ping Pong uppdaterats med en ny version vilket innebar att 

dessa möjligheter fanns när enkäten lämnades ut. Detta medförde att vissa formulär lämnades 

in ofullständiga. En gräns för vilka frågor som skulle vara besvarade sattes och efter detta 

blev det två bortfall. I efterhand kan jag även konstatera att utformningen på frågorna kunde 

ha sett annorlunda ut, det hade funnits möjlighet till att ha en annan utformning av frågorna 

med följdfrågor. Detta var min första tanke när frågorna konstruerades men eftersom det inte 

skulle fungera enligt Ping Pong så valde jag istället att skapa frågor där varje fråga var 

tvungen att besvaras. I efterhand kan jag konstatera att frågorna kunde formulerats så att de 

byggde på följdfrågor och därmed kunde svarsalternativen minskats. Till frågorna som var 

konstruerade som påståenden skulle det funnits möjlighet till att välja ett svarsalternativ med 

”vet ej”.  

De figurer som presenteras i resultatet är skapade och hämtade från Ping Pong. Det har därför 

inte varit möjligt att förändra textens innehåll. I vissa figurer skulle texten varit annorlunda 

utformad för att förtydliga resultatet. Detta hade då krävt att jag skulle skapat nya figurer med 

manuell inmatning, det finns då en stor risk att det uppstår fel/misstag vid inmatning av siffror 

och text. Jag valde därför att använda de figurer med något sämre kvalité som Ping Pong 

skapat kontra att skapa egna figurer där inmatningsfel kunde uppstå. Detta resonemang stödjer 

Ejlertsson (2005) som menar att risken för fel vid skapandet av figurer skall minimeras. 

8. SLUTSATS 
Slutsatsen som kan dras från studien är att ambulanspersonal anser att det finns ett behov av 

avlastande samtal och ett de även besitter erfarenhet från dessa samtal. Både positiva och 

negativa erfarenheter har framförts. De negativa erfarenheterna belyste till störst del 

utformningen av samtalen, hur och när de genomfördes. Medan de positiva erfarenheterna 

handlade om att de svarande upplevde det positivt att avlastande samtal erbjöds och samtalens 

utformning, samt kollegans betydelse vid de situationer som anses påfrestande. 
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Resultatet från studien kan användas för att förbättra den trestegsorganisation som finns i 

företaget men även andra ledare inom ambulansverksamhet i Sverige skulle kunna använda 

sig av studien för att motivera anställda till att utföra avlastande samtal. Omvårdnaden inom 

den prehospitala sjukvården bygger på medmänskliga relationer vilket ställer stora krav på 

den enskilde vårdarens möjlighet att känna med den drabbade.   

I studien har det framkommit erfarenheter från en organisation av systematiska avlastande 

samtal som inte finns beskriven i litteraturen. Jonsson (2004) gav i sin doktorsavhandling 

förslag på framtida forskning. Ett av dessa förslag var att skapa en modell för avlastande 

samtal som införs i en grupp av ambulanspersonal och sedan utvärderas modellen mot en 

grupp som inte fick samma stöd. Utifrån det som framkommit i min studie så skulle en studie 

liknande den som Jonsson (2004) föreslår gå att utföra på den grupp som jag har studerat. 

Ett bifynd till studien som framkom var att några upplevde att arbetsgivaren hade försämrat 

kvalitén på den systematiska avlastningen genom att införa olika bytestider på stationen. 

Resultatet från studien skulle därför gå att använda av ambulanspersonal vid en eventuell 

argumentering över att försöka förändra bytestiderna till det bättre. 
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8.1 Förslag på fortsatta forskningsområden 
Det finns en stor medvetenhet kring behovet av avlastande samtal men få studier är utförda på 

ambulanspersonalens erfarenheter. Jag efterlyser därför mer forskning på 

ambulanspersonalens erfarenheter från avlastande samtal, genom att studera personalens 

erfarenheter skapas ett underlag till framtida förändringar i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet som är anpassat efter personalens behov. 

I denna studie har ingen jämförelse gjorts mellan olika yrkeskategorier alternativt kön. I och 

med att antalet sjuksköterskor med vidareutbildning mot ambulans ökar ute i verksamheten så 

kanske synen på avlastande samtal förändras, sjuksköterskor med ambulansvidareutbildning 

får en bredare utbildning i kriser och krishantering, så de kanske ser på avlastande samtal på 

ett annat sätt och därav blir deras erfarenheter annorlunda?  Detta skulle kunna vara ett ämne 

för framtida studier. En annan jämförelse skulle kunna vara mellan kvinnor och män, då 

tidigare studier har visat på att kvinnor lättare utvecklar en kris jämfört med män – har 

kvinnor då ett större behov av avlastande samtal? 

Forskningens viktigaste uppgift bör vara inriktad på att ingen ambulanspersonal skall lida av 

dålig psykisk hälsa på grund av arbetsrelaterad stress då detta kan påverka kvalitén på 

omvårdnaden av patienten negativt. 
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Bilaga 1. Enkät, avlastande samtal   
  

Bakgrundsinformation: 
1. Kön: 
Man  
Kvinna 

 
  

2. Ålder: 
20-29 år 
30-39 år 
40-49 år 
50-59 år 
60år –  

  
 
 

3. Huvudsakliga arbetsplats: 
(Om du är poolanställd, ange det alternativ där du arbetar mest) 

Norrort  
Söderort 

 
  

4. Utbildning: 
Ambulanssjukvårdare  
Sjuksköterska  
Ambulanssjuksköterska  
Specialistsjuksköterska med annan inriktning 

 
 
 

 

5. Hur många år har du arbetat i din nuvarande befattning inom ambulanssjukvården: 
0-5 år  
6-10 år  
Fler än 10 år 
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Vänligen ange det svar som passar bäst utifrån din uppfattning 
 

6. Har Du under det senaste året varit med om ett ambulansuppdrag som upplevts som 
psykiskt påfrestande? 

Ja  
Nej 

 
  

7. Hur ofta inträffar de uppdrag som Du upplever som psykiskt påfrestande? 
Vid varje arbetstillfälle  
Vid ca hälften av arbetstillfällena  
Vid enstaka arbetstillfälle  
Jag upplever inga uppdrag som psykiskt påfrestande 

  
  
  

8. Har Du under det senaste året blivit erbjuden någon form av avlastande samtal? 
Ja  
Nej 

 
 

9. Hur ofta har Du under det senaste året deltagit i någon form av avlastande samtal? 
I samband med varje arbetstillfälle  
Vid ca hälften av arbetstillfällena  
Vid enstaka arbetstillfälle  
Har inte deltagit i någon form av avlastande samtal 

 
 
 

 

10. Vilken form av avlastande samtal har Du deltagit i? (flera alternativ kan anges) 
Systematisk avlastning (15 min i samband med skiftbyte)  
Avlastande samtal i grupp (med utbildad ledare)  
Enskilt avlastande samtal (med utbildad ledare)  
Debriefing (med andra yrkesgrupper t.ex. polis, räddningstjänst eller sjukhus) 
Samtal med familj och/eller vänner  
Har inte deltagit i någon form av avlastande samtal  
Annat (ange vad under kommentar)  

Kommentar 
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11. Vem har beslutat att avlastande samtal skall genomföras? (flera alternativ kan anges) 
Arbetsgivaren (systematisk avlastning genomförs på min arbetsplats)  
SOS alarm har kontaktat min arbetsgivare som då beslutar om avlastande samtal 
Mina arbetskollegor  
Jag själv  
Annan yrkesgrupp t.ex. polis, räddningstjänst eller sjukhus  
Har inte deltagit i någon form av avlastande samtal  
Annat (ange vad under kommentar)  

Kommentar 

 
 
 

12. Vilken form av avlastande samtal tycker Du fungerar bäst? 
Systematisk avlastning (15 min i samband med skiftbyte)  
Avlastande samtal i grupp (med utbildad ledare)  
Enskilt avlastande samtal (med utbildad ledare)  
Debriefing (med andra yrkesgrupper t.ex. polis, räddningstjänst eller sjukhus) 
Samtal med familj och/eller vänner  
Har inte deltagit i någon form av avlastande samtal  
Annat (ange vad under kommentar)  

 
Kommentar 
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På följande frågor presenteras ett antal påstående som du värderar och anger i vilken grad du 
instämmer i de givna alternativen. Markera det alternativ som du upplever stämmer bäst med 
dina värderingar. 1= instämmer inte alls, 2= instämmer till liten del, 3= instämmer till viss 
del, 4= instämmer i hög grad, 5= instämmer i mycket hög grad. 
 

13. Jag tycker att det finns ett behov av avlastande samtal: 
1 Instämmer inte alls  
2  
3 Instämmer till viss del  
4  
5 Instämmer i mycket hög grad 

Kommentar 

 
 

14. Jag tycker att avlastande samtal i grupp är bra:  
  

1 Instämmer inte alls  
2  
3 Instämmer till viss del  
4  
5 Instämmer i mycket hög grad 

Kommentar 
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15. Jag tycker att avlastande samtal genomförs på ett tillfredställande sätt på min 
arbetsplats: 

1 Instämmer inte alls  
2  
3 Instämmer till viss del  
4  
5 Instämmer i mycket hög grad 

Kommentar 

 
 
 

16. Jag tycker att min arbetstid ger utrymme för avlastande samtal: 
1 Instämmer inte alls  
2  
3 Instämmer till viss del  
4  
5 Instämmer i mycket hög grad 

Kommentar 

 
 
 

17. Jag tycker att avlastande samtal behövs för att utveckla min yrkesroll:  
1 Instämmer inte alls  
2  
3 Instämmer till viss del  
4  
5 Instämmer i mycket hög grad 

Kommentar 
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18. Jag tycker att avlastande samtal behövs för att stärka mitt självförtroende: 
1 Instämmer inte alls  
2  
3 Instämmer till viss del  
4  
5 Instämmer i mycket hög grad 

Kommentar 

 
 

19. Om du upplever ytterligare faktorer som kan öka användandet av avlastande samtal 
beskriv dem nedan. 

 
Kommentar 

 
 
 

20. Ytterligare synpunkter och kommentarer kring avlastande samtal kan lämnas här:  
  
 
Kommentar 
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Bilaga 2. Följebrev 
 

Informationsbrev med förfrågan om 
medverkan i forskningsprojekt 

 
Hej! 
 
Jag heter Anna Wärmé och jobbar som sjuksköterska 
inom ambulansverksamheten i Norrtälje. Jag läser 

specialistutbildningen med inriktning mot ambulanssjukvård 60 hp vid Högskolan i Kalmar 
och i utbildningen ingår det att genomföra ett examensarbete på magisternivå inom 
omvårdnad. 
 
Som ambulanspersonal utsätts vi för en rad olika påfrestningar som kan påverka vår psykiska 
hälsa. Det kan vara i form av hot, våld och traumatiska upplevelser men även i vanliga 
uppdrag kan det uppstå situationer som behöver bearbetas.  
 
Det finns många olika varianter och modeller av avlastande samtal och tidigare studier visar 
på att det finns både positiva och negativa erfarenheter av att man på arbetsplatsen erbjuder 
avlastande samtal. 
 
Syftet med min studie är att belysa eventuella erfarenheter av avlastande samtal och om vi 
som ambulanspersonal upplever att det finns ett behov av att avlastande samtal utförs. 
 
Studien kommer att baseras på en enkätundersökning. Att besvara enkäten beräknas ta max 30 
minuter. Ditt deltagande är frivilligt och sker anonymt. När du har valt att lämna in din enkät 
finns ingen möjlighet till att avbryta ditt deltagande. Resultaten kommer att behandlas 
konfidentiellt och inga resultat kommer kunna härledas till en enskild individ. 
 
Det färdiga resultatet kommer att redovisas i form av en uppsats som publiceras på 
institutionens hemsida www.hik.se  
 
Min förhoppning är att Du finner intresse av att delta i studien, just Dina erfarenheter är av 
betydelse. Du är välkommen att när som helst ta kontakt med mig om eventuella frågor skulle 
uppstå. 
 
Med vänliga hälsningar 
Anna Wärmé   Handledare för studien: 
Leg. Sjuksköterska  Tora Elfversson Dahlström  
Projektledare   Universitetsadjunkt 
Tel: 070-323 73 73  Humanvetenskapliga Institutionen 
E-post: aw22gi@hik.se  Högskolan i Kalmar 

  

Klicka här för att komma vidare till enkäten.
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Bilaga 3. Analyssammanställning av kvalitativt material     
  
Fråga Koder Kategorier Teman 
Nr: 10 
Vilken form av 
avlastande samtal har Du 
deltagit i? 

- JAG UPPLEVER ATT DETTA INTE GER NÅGONTING. DET BLIR MEST STRUNTPRAT. 
- Med sin kollega samt kollegor i samma grupp. Varför är inte det alternativet med? Så har vi ju gjort under 
många år och det har fungerat väl. 
- Har pratat med det arbetande skiftet på brand, dock utan utbildad ledare. 
- Pratat med kollegor vid behov. 
- Ger inget i form av avlastning. Endast överlämnande.  
- Kollega 
- Har själv begärt hjälp från utb. psykolog som Samariten har avtal med 
- med arbetskamrat efter uppdraget. 
- Vi har en överlämning varje pass men jag vägrar att ta ordet avlastning i min mun då det gäller den 
"sytematiska avlastningen". 
- Uppg. baserat på mina år. Är själv samtalsledare. 
- Kris och traumacenter DS 
- Svaren som jag delgivit är under hela min anstälning. Under det senaste året är det bara 1:a och 4:e 
alternativet. 
- avlastande samtal per telefon 
- Att prata med kollegan under ett pass är ju även det en form av avlastning. 
- Kollega man jobbat med då när det hände, oftast efter utfört uppdrag. 
- avlastande samtal med berörda enheter utan utb.ledare (akutb.+amb) 
- Från det alldagliga, med framför allt kollega som jag har mycket stort sammarbete och förtroende för, till 
att man har suttit på debriefing med alla inblandade yrkeskategorier. 
- med arbets kollegor, under arbets passet, hur man har upplevt situationen samt man man kan ha gjort bättre 
samt vad man gjort bra. 
- Med min kollega, i samband om nåt inträffat. Medan det är färskt. 

Kollegor. 
Professionell 
hjälp. 
Negativa 
erfarenheter. 

Erfarenheter 

Nr: 11 
Vem har beslutat att 
avlastande samtal skall 
genomföras? 

- Lokal chef och driftansvarig har ringt upp och erbjudit, men vi har avbörjt. 
- Påtvingat. ej motiverande. 
- Jag själv efter att ha fått OK från min stations chef. Fast inte direkt relaterat till något specifikt 
arbetstillfälle utan efter alltför mycket jobbiga händelser under hela min yrkesverksamma 
akutsjukvårdskarriär. 
- Jag och min kollega bestämde det och genomförde det själva . 
- Har inte haft ngn avlastning senaste året pga att det helt enkelt inte har behövts(har haft tur). 
- Jag själv och min kollega känner direkt om det är något extraordinärt som vi behöver prata om. Vi betonar 
vikten av detta, då vi har någon annan som åker med oss i besättningen, att det räcker att EN i besättningen 
känner tex obehag. 

Själv initierat. 
Erbjudande. 
Påtvingat. 
Ej erfarenhet. 

Erfarenheter 
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Nr: 12 
Vilken form av 
avlastande samtal tycker 
Du fungerar bäst? 

- Tycker också att samtal med berörda kollegor direkt efter en händelse är bra. 
- Eller enskilt avlastande samtal om det är något som man inte kan släppa trots att det gått en tid. 
- Det går inte att jämföra systematisk avlastning med debriefing, Systematisk avlastning 15 min behövs för 
det vardagliga  
- Det beror lite på vad som hänt. Ibland är det bäst med enskilt avlastande samtal ibland i grupp. 
Systematisk avlastning är urdåligt 
- Generellt sätt är det som man gör med sin kollega hela tiden. Detta kräver att man litar på varandra, men 
gör man det tycker jag att det fungerar bäst i 95% av fallen. 
- Har bara varit med vid ett tillfälle så jag kan inte säga vad som fungerar bäst. 
- Det beror på situationen, anser att debriefing med alla inblandade yrkeskategorier är viktigt, men det 
exkluderar inte enskilt avlastande samtal om så behövs. 
- Under förutsättningen att personalen tar dessa 15 minuter på allvar och respekterar kolegors behov att 
dela med sig av upplevelser. 
- Samtal med berörda kollegor direkt efter händelsen. 
- För egen del har min psykolog kontakt varit värdefull för mig. Likaså tycker jag att våra 15 minuter på 
morgonen med bägge bilarnas besättning har varit bra och måste tas upp igen, vilket kräver att vi har 
skiftbyte samtidigt. Med tidigare arbetsgivare hade vi samtal i grupp med utbildad personal för ett mera 
allmänt hållet samtal om jobbiga saker under arbetstid. 
- Osäker, begränsad erfarenhet av olika former 
- Avlastande samtal med arbetskollega 
- Det är svårt att jämföra då de har olika funktion. Det går ju t ex inte att jämföra 15 min daglig 
överrapportering med en kanske flera timmars debriefing. Denna kommer ju vanligtvis ifråga vid "större" 
händelser. 
- Kollega 
- Svårt att besvara då påverkan på människor är olika men systematisk avlastning är en förebyggande 
åtgärd. Men ibland kan det vara bäst med samtal i grupp beroende på händelse. 
- Svårt att avgöra då jag endast använt mig utav systematisk avlastning 
- Samtal och debriefing med kollegorna i skiftet fungerar bäst. (Oftast). Där känner man bästa förståelsen 
för arten av upplevelse. 
- Alla de 5 första alternativen fungera bra tillsammans. Att bara ha en form av avlastande samtal är inte 
bra. 
- Har för liten erfarenhet av avlastande samtal för att kunna uttala mig om vad som fungerar bäst. 
- Närmsta kollegan och de i gruppen. 
- Oklart då systematisk avlastning ej ägt rum i samband med uppdrag som varit psykiskt påfrestande, vid 
dessa tillfällen har jag talat med kollegan. 
- med sin ordinarie kollega 
- Beror dock på typ av händelse 
- Kolegan 
- kontinuerligt med kollega 
- alla former med utbildad ledare 

Samtal med 
kollegan. 
Svårt att jämföra. 
För dålig 
erfarenhet. 

Erfarenheter 



3 

- Med kollega och ev med avlastande samtal i grupp 
Nr: 13 
Jag tycker att det finns 
ett behov av avlastande 
samtal. 

- se ovanstående svar 
- Jag tycker att det KAN finnas ett behov ... 
- Det ska absolut finnas i detta yrke kan man ju påverkas av många olika saker, barn, misshandel , själv bli 
hotad etc. Jag har bara jobbat i 7 mån och ej behövt uppleva detta ännu. 
- Dock inte systematiska varje skiftbyte utan vid någon speciell händelse. 
- Inte i nuvarande form, 2 ggr vid varje arbetspass. 
- Inte varje arbetspass men om det varit ngt speciellt. 
- Fast inte systematiskt, det ger mig väldigt lite att kliva upp efter en natt, som inte vart psykiskt 
påfrestande men däremot med hög arbetsbelastning och sitta och prata med mina kollegor, då skulle jag 
personligen må bättre av att få vila.  
- När personalen känner att behov finns. 
- Man märker av de personal som inte har haft avlastande samtal, är ofta "avtrubbade". Sedan måste man 
ha en bra självinsikt. 
- Med kollega i "normalfallen" 

Missnöjd med 
formen. 
Skall erbjudas. 

Behov 

Nr: 14 
Jag tycker att avlastande 
samtal i grupp är bra. 

- Inte i den form som vi har idag. 
- Beror på vem som leder samtalet 
- Hur ska jag kunna svar på frågan om jag aldrig deltagit i något? 
- Det hänger mycket på om det är personer man har förtroende för. 
- Vid ev. större räddningsuppdrag är det viktigt att få tala ut om vad man gjorde och varför så man kan få 
viss bekräftelse på hur man aggerat oavsett hur det gått. 
- Att kalla 15 min överrapportering vid skiftbyte för "avlastande samtal" tycker jag är pretentiöst men 
däremot tycker jag att återkommande träffar kollegor emellan är mycket positivt. 
- Kan vara bra att vara i en grupp och belysa situationen från olika håll  
- För en del kanske det även måste kompletteras med enskilt samtal, pga att dom inte våga säga vad dom 
känner. 
- se sista kommentaren 
- I mycket speciella fall. 

Positiva 
erfarenheter. 
Negativa 
erfarenheter. 
Utformning och 
motivering av 
samtal . 

Erfarenheter/ 
Behov 
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Nr: 15 
Jag tycker att avlastande 
samtal genomförs på ett 
tillfredställande sätt på 
min arbetsplats. 

- har ej varit med. 
- Vi har inga avlastande samtal. den gången jag deltog i ett avlastande samtal var på en annan station där 
jag gjorde ett tillfälligt inhopp. 
- Har provat det sytematiska men det blir bara snck om helt andra saker, ingen är motiverad. Tycker inte 
det är nödvändigt är det något speciellt säger man till. 
- Vi har haft det i några år nu och behöver nog skärpa till oss lite och ta detta på allvar. De splittrade 
starttiderna på morgonen har förstört en del av dessa samtal pga av att personalen kommer i omgångar.  
- Enda samtalen jag genomfört är vid skiftbyte med kollegor och det räcker vanligtvis men kanske inte 
alltid. 
- Se tidigare motivering. 
- Jag upplever att behöver man hjälp kan man få det! 
- Så länge vi har olika skiftbytestider så går det inte att genomföra tillfredställande samtal. 
- Kan inte svar på denna fråga eftersom jag inte vet hur det fungerar 
- Vi som arbetar tillsamans pratar med varandra 
- Har ej vari med om avlstande samtal,så jag kan inte svara på denna fråga 
- olika starttider på bilarna har försämrat samtalen 
- Om det hänt något disk vi det omg på jobbet. 
- Vet ej hur det fungerar på Samariten. 
- Upplever att det alltid erbjuds när det hänt något utöver det vanliga. 
- För liten erfarenhet av detta för att rättvist bedömma. 
- Jag upplever att om jag skulle behöva avlastande samtal så kan min närmaste chef hjälpa mig med detta. 
- Det fungerar väl "sådär" eftersom det finns ett utbrett missnöje med formerna och därmed är 
efterlevnaden därefter. 
- Dom flesta uttnyttjar möjligheten då behov finns, dock inte alla. (Det är ofta dom som behöver) 
- 15 min att hinna gå igenom 2 bilar på en hårt belastad station är inte varken givande eller bildande. Det 
som hinns med är vad som behövs göras under dagen eller kvällen samt om något fattas eller om det hänt 
något viktigt. 
- Personal har för dålig motivatjion och kan inte själva ta sitt egen ansvar för en väl genomfört samtal. et 
behövs mer utbildning moch handledning. Det stora inrtresset är att få sova på morgonen eftersom man 
upplever att stationen har ett så stor belastning att man är för trött för att genomföra ett samtal. Em 
samtalen upplevs som mer possitiva 
- Spontant v.b. 

Hjälp erbjuds. 
Faktorer som 
påverkar negativt. 
För dålig 
erfarenhet. 

Erfarenheter 
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Nr: 16 
Jag tycker att min 
arbetstid ger utrymme 
för avlastande samtal. 

- Man kan sitta och småprata med sin kollega om man upplevt något jobbigt. Risken att bli störd av nytt 
uppdrag leder till att man aldrig helhjärtat kan hänge sig till att fördjupa sig i känslan man har.  
- På vår station har vi 3,8 minuter var att prata vid varje tillfälle. Under all kritik. Dessutom helt värdelöst 
att tvingas upp på morgonen efter nattarbete för att samals. Ger ingenting över huvudtaget. Däremot kan 
en samling innan natten med dubbel tid ge något. 
- Man kan ju inte gå när man jobbar då vi jobbar dygn. 
- När jag har behövt, har SOS och drift medgivit det. Allt beror nog på hur allvarlig händelsen varit, 
givetvis måste man stå på sig. 
- Inte alltid, men annars får man väl ta sig utrymme om man behöver mer. Då får man väl kontakta driften. 
- samma som ovan 
- För liten erfarenhet för att kunna bedömma detta. 
- När det verkligen behövs debriefing så ordnas det 
- Om man får ett betungande uppdrag i slutet på arbetspasset, är det svårt att kunna geomföra avlastande 
samtal när man arbetat 24 tim. 
- Min kollega är mitt bästa stöd. Att utbilda alla i kamratstöd eller liknande skulle ge mig mer. Framför allt 
om man åker med olika kollegor. 

Behovet styr. 
Tidsfaktorn 
påverkar. 
Saknas erfarenhet. 

Erfarenheter 

Nr: 17 
Jag tycker att avlastande 
samtal behövs för att 
utveckla min yrkesroll. 

- Vi bör alltid dela med oss av händelser från uppdrag som påverkat oss. Det kan vara känslomässigt 
belastande uppdrag eller enbart medicinskt intressanta. Den som berättar reflekterar samtidigt på vad man 
gjorde och kollegorna kan ta till sig detta.  
- Om det görs på rätt sätt vill säga 
- Bra att veta hur andra bedömmer i olika situationer.  
- Ja vid behov av avlastande samtal. 
- Det är alltid bra att belysa problem från flera olika håll. Att bli varse om hur olika vi kan reagerar. Det 
som för mig kan kännas "bagatellartat" kan för en annan person betyda motsatsen eller tvärtom. Det 
utvecklar min förståelse för hur komplexa "svåra situationer" kan vara och hjälper mig att tolka 
människors reaktioner. 
- Man lär sig alltid något nytt. 
- Men inte som det fungerar idag. 15 min efter avslutat pass är för lite. På en staton som Norrtälje kan det 
fungera med få resor, väletablerad kollegatrupp mm. Men som det nu är känns det inte relevant. 
Belasningen på bilen och stationen gör att den psykosociala hälsan inte blir bättre av den kvarten vi är 
sitter och pratar. Att samlas igrupp under en längre tid kankse 1 ggr i veckan eller månaden kan vara ett 
alternativ. Tanken med avlastnade samtal är mycket bra, men inte som det är i dag. 
- Det framkommer nästan alltid direkt eller indirekt redovisnig om hur man löst olika fall. 

Lära av varandra. 
Samtalets 
utformande. 

Erfarenhet 
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Nr: 18 
Jag tycker att avlastande 
samtal behövs för att 
stärka mitt 
självförtroende. 

- Än så länge har det inte behövts 
- Utifrån att det finns en bra struktur på samtalen och att det inte är tillåtet att klanka ner på någon, utan ha 
en som en öppen dialog. 
- Absolut men det kan också sänka en. Hört talas om mindre lyckade samtal som har lett till stor kritik av 
enskild individ. 
- Ja, absolut. Det kan vara oerhört befriande att få höra att andra kollegor skulle gjort på lika/liknade sätt 
om det är så att jag tyngs av otillräcklighets känslor och tvivel över om jag verkligen gjorde allt jag kunde. 
- Jag känner mig tämligen trygg i min yrkesroll. 
- Som ovan nämnt,här finns ett forum för hur vi löser olika problem medicinska som logistiska 
- Kan vara bra att visa att man kan prata känslor. 

Dela med sig. 
Upplägg av 
samtalet. 
Inget behov. 

Erfarenhet 

Nr: 19 
Om du upplever 
ytterligare faktorer som 
kan öka användandet av 
avlastande samtal 
beskriv dem nedan. 

- Detta är nog lite känsligt/kanske svårt att genomföra men: Att ha specifika samtal i sjuksköterske - 
ambulanssjukvårdar gruppen tror jag skulle vara bra, att kanske några/någon gång ta med sig ett 
klurigt/intressant eller bara "tänkte jag rätt"/ "hur skulle du gjort" fall att diskutera i dessa grupper. 
- Framför allt är det lättare att gå vidare efter ett avlastande samtal i grupp/enskilt. Det gäller även 
feedback om vad som hänt med patienten om man inte får reda på det direkt vid ankomst till sjukhus. 
- Fast personal som ger en regelbundenhet vilket ger ökad trygghet att våga tala hur saker upplevs och som 
även kan se på mig och mitt uppträdande att jag upplevt något som jobbig då de vet hur jag uppträder i 
vanliga fall. 
- Bägge bilarna bör ha samma starttid så alla kan lyssna till samtalen. Då delger man fler kollegor på en 
gång det man har att säga. 
- Riktlinje? Tar man själv beslutet av avlatsa eller slarvas det? 
- Bättre ambulansdirrigering så att vi kan få ha vårt avlastande samtal oftare 
- Bra när andra yrkesgrupper är med, vi ser då vårt samarbete 
- Avlastande samtal behövs i ett förebyggande sätt som systematisk avlastning på norr, men med den 
speciella arbetsform som ambulanspersonal så kan det mycket väl krävas avlastning/debriefing för att inte 
må dåligt på sikt. Så med andra ord krävs systematik som en faktor. 
- Vi har individuellt olika behov av avlastande samtal så det känns värdelöst att ha det för ofta i grupp. 
Behovsanpassa för de enskilda individerna istället. Vissa kan inte sluta prata patientfall, andra har inget 
behov alls utom i enskilda, speciella fall då det är fråga om debreifing. Det gör man då i direkt anslutning 
till den aktuella händelsen, det fungerar bäst. Nyanställda och oerfarna inom ambulanssjukvården däremot 
kanske skulle ha en mentor att ha regelbundna avlastande samtal med. 
- Att kollega märker att ambulanspersonal är i behov av det och vågar konfrotera den individ det berör. 
- Att det är mer accepterat inom verksamheten. Många kollegor tycker att det är trams men jag tror att 
många behöver ventilera det vi upplever i yrket. 
- Jag tror att SOS måste vara observanta på de uppdrag vi har samt gärna ta kontakt med oss och fråga om 
vi behöver något samtal i samband svårare olyckor. 

Praktiska aspekter. 
Behov/Acceptans. 

Ökat 
användande 
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Nr: 20 
Ytterligare synpunkter 
och kommentarer kring 
avlastande samtal kan 
lämnas här. 

- Att samtliga personal tar de avlastande samtalen, vid skiftbyte på allvar. Kanske lägga upp överlappstiden 
på ett annat vis. Att gå igenom något specifikt fall, istället för att rabbla upp de körningar man haft under 
passet. Vissa är ju tyvärr fullständigt ointresserade. 
- en fast kollega är det bästa avlastande samtal som man kan uppnå i förutsättning att kollegor kommer 
överens och att trivs med varan. Detta medför ett nermare relation till varan och att lättare att diskutera saker 
som kan upplevas bagatel från andra, men för det enskilda personen jobbigt för denne stund. 
- Samaritens organisation fungerar ibland, och ibland inte. Alldeles för svajigt i kompetensen hos " ledaren " 
- Vi borde få någon form av utbildning i att möta anhöriga i chock exempelvis efter ett still som inte går bra. 
Vi sitter där med anhöriga i minst en timme i väntan på doktor, helt utan utbildning. Märkligt och inte bra 
för anhöriga. 
- Måst inarbetas för att bli en nartulig del av arbetet. Ger oss möjlighet att ge våra mjuka sidor mer utrymme.  
- Svårt att generallisera , olika personer och olika händelser gör att det blir mer från fall till fall. 
- Avlastande samtal bör ej ske på morgonen efter 24 timmars arbetspass. Då är vila det nödvändigaste och 
mest avlastande. Det vet vi alla. 
- Det finns personer som inte är lämpade för samtal av den här typen. Det är viktigt med rätt personer om 
avlastande samtal vid tungt uppdrag ska has. Har man arbetat med räddningstjänsten är det bäst att köra 
debreifing med dem.  
- Jag uppskattar formen där man sitter ner med de övriga som vart inblandade i en händelse och har en 
debriefingutbildad person som leder samtalet. 
- Upplevs mycket posstivt! 
- Viktigt att läsa av varandras sinnes-stämning i arbetslaget. "Dagsformen" kan ha mycket stor betydelse. 
- Det viktigaste är en bra kollega som man kan prata om allting med. 
- De samtal jag deltagit i har varit mycket bra för det fortsatta arbetet 
- Lycka till! 
- Avlastande samtal i skiftbyte är värdelöst då det ofta blir så att en och samma person "tar över" och sitter 
och pratar om nya och gamla ambulansfall genom tiderna. Sen är 15 min slut. Ska man ha avlastande samtal 
är det bättre med utbildad ledare och mindre ofta. Uppenbarligen finns det vissa som har ett outtömligt 
behov av att prata av sig medan andra sitter tysta. 
- Uppföljande handledning och motivation, Skapa mallar eller redskap för at styra samtalen. 
- Avlastande samtal i samband med passbyte verkar överflödigt. Har jag behov av det gör jag med min 
kollega. Har inget behov av att tala med de som löser mig och de är inte intresserade av att höra vad <jag 
gjort under natten. 
- Systematisk avlastning har större betydelse än många tror. Det kan vara så att de som påstår att de inte 
behöver systematisk avlastning är de som behöver det mest. 
- Alltid när vi arbetar ihop med tex räddningstjänt, sätter vi oss tillsammans och har en genomgång, även om 
det inte är så allvarligt. Detta för att få en inblick i varandras roller och för att ge en bra feedback. 
  

Positiva 
erfarenheter. 
Negativa 
erfarenheter. 
Kollega. 
Utbildning. 

Synpunkter 

 


