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Abstrakt 
 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvarar Landsting och regioner för 

ambulanssjukvården och att det finns ambulansresurser. Ett ambulansuppdrag börjar då 

larmcentralen får ett larm och slutar när patienten överlämnas på mottagande enhet, det 

vill säga sjukhus eller vårdcentral. Prehospital akutsjukvård inkluderar vård och 

behandling av patienten innan ankomst till sjukhus. Ambulanspersonal utsätts för ett 

flertal arbetsrelaterade risker som till exempel trafikolyckor där ambulans är involverad. 

Förutsättningarna för patentsäkerhet inom ambulanssjukvården och vårdarnas 

arbetsmiljö är utmanande i avseende att kombinera vårdarbete och yrkesmässig 

bilkörning. Varje trafikolycka förorsakar omfattande lidande och kostnader både för 

ambulansorganisationen inblandad ambulanspersonal och patienter. Syftet med studien 

var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att ha varit inblandad i en 

trafikolycka i tjänsten. Studien är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats som 

består av sju intervjuer med ambulanssjuksköterskor i Västra Götalandsregionen och tre 

i Nu-sjukvården. Efter bearbetning enligt kvalitativ innehållsanalys framkom fyra 

kategorier; Upplevelse av rädsla, Patientperspektiv direkt vid olyckstillfället, Personliga 

konsekvenser, och Patientperspektivet efter olyckan med tillhörande åtta 

underkategorier. Efter att ha varit inblandad i en olycka upplever informanterna att de 

har fått mer förståelse för hur patienterna känner sig när de tillexempel ligger fastspända 

på båren, vilket ger möjlighet att anpassa arbetssättet för att underlätta för patientens 

välmående. Hastigheten visade sig vara en betydande upplevelse till att olyckor sker, 

väglag och omgivande miljö var en annan. Genom utbildning och träning ökas 

förståelsen hur fordonet beter sig i olika situationer och olika väglag. 

 
 
Nyckelord 
Ambulansolyckor,  Prehospital omvårdnad, Akutsjukvård. 
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1 Inledning 
Ambulanspersonalens arbete utgörs av en kombination av vårdarbete och yrkesmässig 
bilkörning där patienters tillstånd ska bedömas och ambulansfordonet framföras på ett 
säkert och tryggt sätt. Varje uppdrag innebär dock risker för att bli inblandad i en 
trafikolycka vilket i grunden blir till en utsatthet för patient och vårdare. Trafiksäkerhet i 
ambulanssjukvård är därför en avgörande faktor för patientsäkerheten och vårdarnas 
arbetsmiljö. Denna studie fokuserar på frågor om hur ambulanssjuksköterskor upplever 
trafikolyckor i tjänsten. 
 
2 BAKGRUND 
2.1 Prehospital akutsjukvård och utlarmning av ambulans 
Prehospital akutsjukvård inkluderar vård och behandling av patienten innan ankomst till 
sjukhus. Wireklint Sundström (2005) menar att ambulanssjukvård inkluderar 
undersökning, behandling, rådgivning och vårdande insatser på hämtplats och i 
ambulans. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982) ansvarar landstingen och 
regionerna för ambulanssjukvården och att det finns tillräckligt med ambulansresurser. 
Alla landsting och regioner har avtalat om tjänsterna för alarmering och dirigering av 
ambulans hos SOS Alarm eller annan larmcentral. Ett flertal landsting har upphandlat 
privata ambulansföretag för driften av och vården i ambulanserna Riksrevisionen, 
(2012). Ett ambulansuppdrag börjar då larmcentralen får ett larm och avslutas när 
patienten överlämnas på mottagande enhet, det vill säga sjukhus eller vårdcentral Ahl, 
Hjälte, Johansson, Wireklint Sundström, Jonsson & Suserud (2005). På larmcentralen 
görs en prioritering utifrån tre olika nivåer där prioritet 1 innebär en skada eller sjukdom 
som bedöms vara akut och livshotande; prioritet 2 en skada eller sjukdom som är akut 
men ej livshotande och prioritet 3 som innebär att en rimlig väntetid inte påverkar 
patientens tillstånd Stålhandske (2009). För ambulanspersonalen börjar bedömningen av 
den väntande patienten redan då uppgifterna från larmcentralen tas emot Wireklint 
Sundström (2005). Då patienter ringer efter en ambulans upplevdes den egna 
situationen som ohållbar och att de inte längre klarade sig själva Ahl, Nyström, & 
Jansson (2006). Studien påvisar patientens upplevelse av samtalet till larmcentralen och 
beskedet att en ambulans är på väg till dem. Här skapades trygghet för patienten i 
vetskapen om att någon kommer och tar över ansvaret för situationen. När hjälpen väl 
var på plats, kände sig patienten än mer trygg där ambulanspersonalens närvaro ingav 
förtroende och en känsla av nöjdhet. Ahl och Nyström (2012) har visat att patienter, 
som förväntar sig en snabb ambulanstransport till sjukhus, blir arga och frustrerade då 
de får en avancerad vård i hemmet. Patienterna förväntade sig inte att få en så tekniskt 
avancerad vård på plats, utan ville istället ha en snabb transport till närmsta 
akutmottagning. Tekniken möjliggör till exempel, att EKG skickas till sjukhus för 
bedömning av läkare som återkommer med svar. Ahl och Nyström (2012) beskriver 
samma fenomen; patienterna var inte nöjda trots att de fått en snabb och tekniskt 
avancerad vård på plats. Johansson, Ekwall och Wihlborg (2009) har studerat hur 
patienter inom ambulansvård upplevde sin nöjdhet med vården som de fått under 
ambulansfärden. De kom fram till att 93.1% av de patienter som studien innehöll varit 
mest positiva när sjuksköterskan tog sig tid att möta deras behov. Johansson et al (2009) 
vill belysa att specialistsjuksköterskor utför en god kvalitet på omvårdnaden inom 
ambulansverksamheten. 
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2.2 Vårdvetenskap 
 
Vårdvetenskapen ses som en humanistisk vetenskap och karakteriseras av en holistisk 
människosyn som inte bara tar hänsyn till människans grundbehov utan också till 
personliga erfarenheter och värderingar Dahlberg, Tordes, & Galvin (2009). De 
huvudsakliga konsensusbegreppen inom vårdvetenskapen är patienten, vårdandet, 
hälsan och miljön Dahlberg & Segesten (2010) vilka ligger till grund för framtida 
forskning inom vårdvetenskapen. Dahlberg och Segesten (2010) menar att 
patientperspektivet bidrar till att patienten alltid är i centrum och måste ses som 
experten i sin sjukdomsupplevelse. Förutsättningen för en god vård ligger i en förståelse 
av denna sjukdomsupplevelse och åstadkommes genom en fördjupning och nyansering 
av vårdarens teoretiska kunskap. Frågan är om ambulanssjuksköterskan kan ta vara på 
de erfarenheter som hen skaffat sig efter ett olyckstillfälle och på så sätt hindra det 
lidande som Eriksson (1994) menar uppstå när vården inte kan erbjuda en vård som 
stärker hälsoprocessen. Dahlberg och Segesten (2010) hävdar att detta lidande kan bero 
på ett omedvetet handlande, en bristande kunskap eller en avsaknad av reflektion hos 
vårdaren. Här kan kanske olyckan fungera som en katalysator och vara den tankeställare 
som får vårdaren att reflektera över patientens situation och därmed binda samman sin 
erfarenhetsbaserade kunskap med vårdvetenskapens mer teoretiska perspektiv.  
 
 
2.3 Patientsäkerhet 
 
Hälso- och sjukvårdslagen anger att vården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på 
god vård. Detta innebär att den skall vara av god kvalitet och tillgodose patientens 
behov av trygghet i vården och behandlingen (HSL 1982:763). Patientsäkerhetslagen 
(2010:659) syftar till att garantera en hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård där 
vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av 
vårdskador. Ambulanssjukvården inkluderas i HSL och Patientsäkerhetslagen där flera 
områden som är viktiga ur patientperspektivet finns beskrivna i forskningsartiklar och 
annan litteratur. Petzäll (2007) påvisar att obältad vårdpersonal är en säkerhetsrisk för 
patienten, eftersom en skadad personal innebär att vårdarbetet kan upphöra. Vidare 
menar Petzäll att patienterna ofta har fyrpunktsbälte och benremmar på sig, vilket 
innebär att patienter ofta klarar sig oskadda vid en olycka. Hög hastighet upplevdes som 
obehaglig för patienterna då transporten oftast upplevdes som skakig och kunde 
framkalla illamående. Hög fart innebär inte alltid snabbast tid in till sjukhus utan att 
lugn jämn körning tar kortare tid samt upplevdes mer behagligt för patienten. Efter att 
ha studerat både biomekaniska krocktester och epidemiologiska studier påvisar Becker, 
Zaloshnja, Levik, Li och Miller (2003), att det finns ett klart samband med att alla som 
inte sitter bältade under ambulansfärden riskerar att skadas. Enligt Becker et al (2003) 
ökar risken att skadas eller omkomma speciellt för patienter, anhöriga och 
ambulanssjuksköterskor, som färdas obältade i vårdarutrymmet vid en trafikolycka.  
 
2.4 Trafiksäkerhet 
I det dagliga vårdarbetet använder ambulanssjuksköterskan ambulansen som sitt 
vårdrum. Wireklint Sundström och Dahlberg (2011) poängterar vikten av ett så 
funktionellt vårdrum som möjligt för att underlätta arbetet och kunna vårda på ett så 
säkert sätt som möjligt. Ambulanspersonalen måste kunna arbeta effektivt runt 
patienten, därför bör all utrustning placeras så att dessa kan nås på ett enkelt sätt 
Hagiwara & Wireklint Sundström (2009). Utrustningen måste vara lättillgänglig och 
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vårdrummet ändamålsenligt planerat med tanke på hur patienten är placerad. Patientens 
ena sida ska vara lätt åtkomlig under transporten där utrustning, såsom läkemedelsväska 
och andningshjälpmedel, ska vara lätt åtkomliga. Vårdaren skall kunna vårda patienten 
och vara bältad. Andra viktiga aspekter är en god belysning och att det finns 
kommunikationsutrustning nära vårdarstolen, för att vårdaren med lätthet skall kunna 
prata med föraren under färd samt att meddela mottagande sjukvårdsinrättning om 
patientens tillstånd Hagiwara & Wireklint Sundström (2009).  
Socialstyrelsen (SOSFS 2009:10) föreskriver att det är ambulansorganisationerna i 
Sverige som ansvarar för uppmärkning av ambulansen. Ambulansfordonet skall vara väl 
synlig, dag som natt, och ha reflekterande rektangulära rutor i grönt enligt en viss 
färgskala. Ordet ”Ambulans” ska vara väl synligt fram och bak på fordonet. Bilen ska 
också ha en tydlig identifikationsmärkning, allt detta enligt lagstiftningen (SOSFS 
2009:10). I Svensk Trafikförordning (SFS 1998:1276) anges att i ett ambulansfordon får 
passagerare inte tas med i sådant antal eller placeras på ett sådant sätt att fara i fordonet 
kan uppstå. Trafikförordningen innehåller också bestämmelser om användning av 
bilbälte. I dessa föreskrifter ges i vissa fall undantag från bältesplikten. Bilbälte behöver 
inte användas i baksäte i utryckningsfordon och inte heller i baksäte i bil som används 
av polis-, kriminalvårds-, sjukvårds- eller tullpersonal. Det framgår även att detta 
undantag endast gäller om användande av bilbälte anses medföra hinder eller annan 
olägenhet för tjänsteutövningen. Forskningsresultat visar att inte mycket har hänt vad 
gäller personalens användning av bilbältet i vårdutrymmet. Äldre forskning visar att det 
föreligger skillnader i bilbältesanvändning bland ambulanspersonal som färdas i förar- 
respektive vårdutrymmet (Larmon, LeGassick och Schriger 1993). Personalen använder 
bilbälte mer frekvent i förarutrymmet och i synnerhet vid utryckningar. I vårdutrymmet 
uppskattar merparten av ambulanspersonalen att de är ”sällan-användare” av bilbälte, 
både vid sjuktransporter och utryckningskörning. Forskning på senare tid visar att 
användandet av bilbältet inte har blivit särskilt mycket bättre (Lundälv 2005). 
 
2.5 Omgivningsfaktorer 
 
2.5.1 Trafik 
 
Det finns flera arbetsrelaterade risker som ambulanspersonalen utsätter sig för; 
trafikolyckor, infektionssjukdomar, misshandel, hörselnedsättning, ryggbesvär, 
exponering av farligt material, stress och långa arbetspass (Maguire, Hunting, Smith & 
Levick, 2002). Enligt Peden et al. (2004) står trafiken för cirka 25 procent av alla 
dödsfall i världen vilket innebär att antalet döda i trafiken globalt sett uppgår till 
närmare 1.2 miljoner människor varje år, medan antalet skadade kan vara så högt som 
50 miljoner människor. Några studier har analyserat ambulansolyckor med dödlig 
utgång där Kahn, Pirrallo och Kuhn (2001) visar att 52 % av olyckorna vid icke 
larmkörning sker mellan 00.00 och 06.00 medan 65 % av olyckorna under larmkörning 
inträffar mellan 18.00 och 00.00. Proudfoot, Romano, Bobick och Moore (2003) 
konstaterar i sin studie, som pågick mellan 1991-2002, att ambulanspersonal drabbas 
dubbelt så ofta av skador jämfört med andra yrkesförare. 
 
2.5.2 Trötthet 
 
Enligt Anund och Patten (2010) är trötthet i samband med bilkörning ett problem som 
genererar olyckor och skador i trafiken. De menar att trötthet föranleds av att körningar 
sker trots att föraren sovit för lite, varit vaken för länge eller att körningarna görs på 
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tider då människan vanligtvis sover. Begrepp som beskriver trötthet är sömnighet och 
dåsighet. Sömnighet definieras som en fysiologisk strävan att få sova. Sömnigheten kan 
ses som ett stort problem för att upprätthålla uppmärksamheten på hur omgivningen och 
situationen ser ut (Anund och Patten 2010).  Enligt Peden, Scurfield, Sleet, Mohan, 
Hyder, Jarawan och Mathers (2004) har inte sömnighet i trafiken diskuterats nämnvärt. 
En orsak till detta kan vara att det är svårt att bevisa om föraren varit trött vid 
olyckstillfället. Det finns också divergerande forskningsresultat kring trötthet. Stutts, 
Wilkins, Osberg och Vaughn (2003) uppger att trötthet är en bidragande orsak i 1 - 3 % 
av bilolyckorna medan Anund och Patten (2010)  redovisar att tröttheten är en 
bidragande orsak i 10 – 30 %. 
 
2.5.3 Stress 
 
Ambulanspersonal arbetar ofta under påtaglig stress och färdas under utryckning i 
hastigheter som kan uppnå 160-180 km/h. Detta innebär att de utsätter sig för 
olycksrisker i trafiken (Lundälv 2005). Arbetsrelaterad stress finns också i vardagen hos 
ambulanspersonalen där Jonsson och Segesten (2004) belyser i sin studie hur vårdare 
upplever sin vardag samt hur den vardagliga stressen skulle kunna förebyggas. Studien 
visar att ambulanspersonalen upplever att de nästan hade lika hög posttraumatisk stress 
som uppmättes hos amerikanska krigsveteraner som tjänstgjorde under andra 
världskriget. Jonsson och Segesten (2004) illustrerar också hur det kan förhindras att 
personalen drabbas av posttraumatisk stress, då det innebär mycket skuld och skam. De 
påvisar att socialt stöd, personalnätverk och relationell kapacitet spelar en viktig roll i 
hur väl ambulanspersonalen hanterar posttraumatisk stress. De påpekar också att 
personliga egenskaper som självförtroende, självbild och självkänsla kan spela en 
betydande roll för hur väl ambulanspersonalen handskas med posttraumatisk stress. 
Karlsson, Niemelä och Jonsson (2011) undersökte om det fanns något samband mellan 
arbetsrelaterad stress och hjärt- och kärlsjukdomar hos personal inom 
ambulanssjukvården. Hjärtfrekvensen hos ett 20-tal ambulanspersonal registrerades 
under hela dygnet och pågick i en vecka, i syfte att se om hjärtfrekvensen var högre 
under deras arbetspass kontra ledig tid. Forskargruppen rapporterade att personalen sov 
sämre då de var på arbetsplatsen och förväntades bli väckta för larm. Oavsett om de fick 
sova hela natten eller inte så kände de sig ändå inte utvilade. Hjärtfrekvensen var också 
högre under arbetstiden jämfört med tiden de inte var i tjänst. 
 
3 PROBLEMFORMULERING 
 
Förutsättningarna för patientsäkerhet och vårdarnas arbetsmiljö inom 
ambulanssjukvården är utmanande i avseendet att kombinera vårdarbete och 
yrkesmässig bilkörning. Trafikolyckor under pågående tjänsteuppdrag där ambulans och 
ambulanspersonal är inblandade, kan i vissa fall förorsakas av höga hastigheter. 
Personalen upplever en stress i försöken att rädda patienters liv eller att snabbt kunna 
hjälpa personer som påkallat hjälp. Den bakomliggande orsaken till trafikolyckor kan 
inte alltid förebyggas, som när ett djur springer över vägen eller när medtrafikanter blir 
stressade av att en ambulans påkallar fri väg i hög hastighet. Dock är trötthet hos föraren 
en välkänd och väldokumenterad faktor. Varje trafikolycka förorsakar omfattande 
lidande och kostnader för alla inblandade; patient, vårdare och organisation.  
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4 SYFTE 
 
Syftet är att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att ha varit inblandade i 
en trafikolycka i tjänsten. 
 
 
5 METOD 
 
5.1 Urval 
 
Inkluderingskriterier i studien var att ambulanssjuksköterskornas upplevelser skulle ha 
inträffat inom ett till fem år innan intervjutillfället. Urvalet av 
ambulanssjuksköterskorna har skett med hjälp av de berörda ambulansorganisationers 
enhetschefer. Enhetschefen kontaktades och informerades om syftet med studien. 
Tillstånd gavs att intervjua personal som fanns inom den berörda organisationen (Bilaga 
1). Genom enhetschefen ombesörjdes även kontakt med ytterligare en person inom 
organisationen som tillika var ansvarig för tillbudsrapporteringen. Via denna kontakt 
fick jag vetskap om tio incidenter som passade in inom urvalskriterierna. Namn på 
inblandad personal utlämnades till författaren. Kontakten med de utvalda informanterna 
påbörjades och utav dessa 13 personer var det tio som samtyckte till att medverka. 
Variationen mellan informanterna var sju stycken män, tre kvinnor. Arbetserfarenhet 
varierade mellan fem till 25 år i tjänst. Ålder mellan informanterna varierade mellan 28 
till 56 år. Skadeutfallet efter olyckan varierade mellan några blåmärken till 
kotkompritioner i ländryggen, några av informanterna fick själva åka ambulans från 
olyckan. 
Författaren har ingen yrkesrelation eller privat relation till informanterna. 

 
5.2 Datainsamling 
 
Enligt Kvale och Brinkman (2009) ska valet av metod göras utifrån studiens syfte där 
den bästa metoden för att fånga känslor, tankar och upplevelser anses vara kvalitativa 
intervjuer. När nu denna studies syfte efterfrågar ambulanssjuksköterskornas 
upplevelser av fenomenet valdes en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. En 
intervjuguide ger möjlighet att få översikt av ämnet samt ger stöd att styra tillbaka 
intervjun mot syftet (Kvale och Brinkmann 2009). Därför skapades en semistrukturerad 
intervjuguide (Bilaga 4) med följande öppningsfråga: Berätta hur du upplever att ha 
varit inblandad i en trafikolycka under pågående tjänsteuppdrag. En semistrukturerad 
modell möjliggör följdfrågor och ändringar i frågornas ordningsföljd. På så sätt ges 
möjlighet att följa upp det som intervjupersonen berättar om. Informanterna fick 
frågeställningarna skickade till sig via e-post några dagar innan själva intervjutillfället. 
Intervjuerna genomfördes vid personliga möten, antingen hemma hos informanten eller 
på respektive arbetsplats. Varje intervju varade mellan cirka 30-50 minuter och spelades 
in digitalt för att sedan skrivas ut ordagrant av författaren. Inför varje intervju blev 
informanten informerad om att materialet kommer att makuleras efter att studien är 
godkänd och klar och att intervjun när som helst kunde avbrytas om så önskades.  
 
5.3 Dataanalys  
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 Studien har använt en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2008) vilket innebär att författaren granskar och tolkar materialet för att 
identifiera likheter och skillnader i textinnehållet. Dessa likheter och skillnader 
presenteras i kategorier och underkategorier på olika abstraktionsnivåer. För att beskriva 
analysprocessen används begrepp som analysenhet, meningsbärande enheter, 
kondensering, underkategorier och kategorier (Tabell 1).  
 
Intervjuerna transkriberades och informanternas ickeverbala uttryck som hostningar och 
skratt skrevs inom parentes, och tankepauser skrevs ut som punkter. För att få en 
helhetssyn på materialet lästes de transkriberade intervjuerna igenom flera gånger. 
Författaren försökte analysera texterna förutsättningslöst för att medvetandegöra egna 
värderingar.  
Meningsenheter, som är meningsbärande delar av texten, identifierades. Detta är data 
som svarar an mot syftet. Därefter följde kondensering av de meningsbärande 
enheterna. Kondensering är en process där texten görs kortare och mer lätthanterlig 
(Lundman och Hällgren Graneheim, 2008). Det centrala innehållet i texten ska bevaras. 
Arbetet fortskred genom att alla kondenserade meningsenheter lästes igen och innehållet 
beskrevs kortfattat med korta meningar eller med ett ord, så kallade koder. En kod är en 
etikett på meningsenheten som kortfattat beskriver dess innehåll. Författaren har valt att 
inte redovisa koderna i tabellen. Därefter sökte författaren efter skillnader och likheter i 
materialet så att underkategorier växer fram. Dessa underkategorier grupperades efter 
tillhörighet och bildade kategorier. En kategori består av koder med liknande innehåll 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 
  

Tabell 1. Utdrag ur analysprocessen. 
 
Meningsenhet Kondense

ring 
Underkate
gori 

Kategori 

Väglaget var, eftersom det 
var vintertid låg det mellan 
10-20 cm snö på vägen. 
Under resans gång hade 
man känt att det styrde 
dåligt. 

Snö på 
vägen, 
det styrde 
dåligt. 

Vägförhåll
ande. 

Omgivningsfaktorer 

Det var både att gå 
omkring och ha ont och sen 
oron över att inte klara av 
att gå tillbaka till arbetet. 
Så det var mycket tankar 
utöver det att gå omkring 
och ha värk. 

Smärta, 
tankar 
och oro 
för 
framtiden
. 

Rädsla att 
förlora 
jobbet? 

Personliga 
konsekvenser 

 
5.4 Förförståelse 
 
Mitt intresse för ambulanspersonalens utsatthet väcktes då jag har arbetat som 
sjuksköterska vid en akutmottagning där det ingick att ta hand om inkommande 
ambulansuppdrag. Vid det aktuella sjukhuset tillhör sjuksköterskorna vid 
akutmottagningen och ambulanspersonalen samma klinik vilket gjorde att vi kom 
varandra nära. Vi träffades och diskuterade arbetsmiljöfrågor och riskerna inom 
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ambulanssjukvård, till exempel att det alltid är viktigt att transportera patienten så 
snabbt och säkert som möjligt. Med detta menas att om färden in till sjukhus blir för 
snabb riskeras att det bli ett sämre vårdarbete med patienten. Dessutom ökar risken för 
trafikolyckor eller vårdskador orsakade av ambulansbesättningen. Författaren har haft 
uppdrag inom ambulanssjukvården som stärkt viljan att ta reda på mera om 
ambulanssjukvårdens speciella förutsättningar. Författaren har ej varit inblandad i en 
trafikolycka i tjänsten.  
 
5.5 Forskningsetiska ställningstaganden 
 
När studien startades fanns det inga krav på etisk granskning då det gällde intervjuer av 
ambulanssjuksköterskor. 
  
Vetenskapsrådet (2003) beskriver fyra etiska krav på forskning; kravet på samtycke, 
information, konfidentialitet och nyttjande.  
 

• Krav på samtycke och information. Först informerades verksamhetschefen 
(Bilaga1) och samtycke inhämtades. Därefter informerades 
vårdarna/informanterna muntligt både före och i samband med intervjuerna. 

 
• Krav på konfidentialitet. Stor vikt lades vid att informanterna garanterades total 

konfidentialitet och att allt material som spelades in och skrevs ner skulle 
raderas efter att uppsatsen var klar. Det betonades också att informanterna när 
som helst kunde avbryta intervjun utan att behöva redovisa för vilket skäl som 
föranledde beslutet. Informanterna fick även bestämma när och var intervjuerna 
skulle ske. Det betonades att det enbart var författaren och handledarna som 
skulle få ta del av det nedskrivna datamaterialet.  
 

• Krav på nyttjande. Datamaterial som samlats in får endast användas för 
forskningsändamålet och inte i några andra syften. Ingen obehörig har tillträde 
till materialet.  

 
6 RESULTAT 
 
I studiens resultat redovisas ambulanssjuksköterskornas upplevelser av att vara 
inblandad i en trafikolycka med eget fordon under pågående tjänsteuppdrag. Resultatet 
presenteras med följande tre kategorier; patientperspektivet, personliga konsekvenser 
och omgivningsfaktorer.  
 
Resultatöversikt med kategorier och underkategorier se Bilaga 5. 

 
6.1 Patientperspektivet 
 
Upplevelsen direkt efter trafikolyckan kännetecknas av ett överordnat vårdansvar för 
patienten. Den egna fysiska smärtan trängs undan eftersom ambulanssjuksköterskan är 
fokuserad på att göra sitt jobb och ta ansvar för patienten. Patienten inte ska behöva 
vänta längre än nödvändigt för att komma in till den tänkta vårdinrättningen. 
Ambulanssjuksköterskans patientförståelsen ökade efter trafikolyckan då de själva varit 
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patienter. Denna kategori belyses med underkategorierna; akut problemlösning och 
ökad medvetenhet. 
 
 
6.1.1 Akut problemlösning 
 
Ambulanssjuksköterskan beskriver att tiden efter olyckan innebär att först undersöka 
patienten så att denne inte skadat sig mer, för att sedan ordna allt det praktiska. En 
trafikolycka med ambulansen innebär oftast att den blir obrukbar och fokus blir på att en 
ny ambulans med tillhörande personal snabbast möjligt ska kunna ta över vårduppdraget 
och patienten. 

  
”att man behövde hjälp att tänka, vad gör jag här nu så att allt blir rätt. Ny 
bil, ny personal, kamratstödjare… Det ska ju dras igång och arbetsledare i 
beredskap ska kontaktas så det är många praktiska bitar som ska lösas.” 

 
6.1.2 Ökad medvetenhet 
 
Ambulanssjuksköterskorna fick en ökad medvetenhet kring hur det kändes att vara 
patient och hur de nödvändiga åtgärder som ibland måste genomföras upplevdes. Ett 
exempel är känslan av att ligga på båren. De förstår nu, fast de var fastspända med alla 
bälten, att det ändå kan kännas som om de kan åka av båren. Innan brukade de säga till 
patienterna att det inte är någon fara, du åker inte av båren. Ett annat exempel är 
upplevelsen av hur nackkragen kan kännas. Eftersom de befunnit sig i patientens 
situation, har de lättare att sätta sig in i patientens upplevelser. 

 
”Det blir ju lättare att tänka sig in i hur patienten känner det med t.ex. nackkrage 
som skaver, när jag själv har tvingats ha på mig en sådan då den skaver och sitter 

åt” 
6.2 Personliga konsekvenser 
  
Det vanligaste som ambulanssjuksköterskor beskriver efter att ha varit med om 
allvarliga olyckor är framförallt oron över att de inte ska kunna komma tillbaka till sitt 
jobb. Denna kategori belyses med underkategorierna; oro för egna skador på kort sikt, 
oro för egna skador på lång sikt och risken att förlora jobbet. 
 
6.2.1 Rädsla för egna skador på kort sikt.  
 
De flesta ambulanssjuksköterskor upplever att egna skador och smärta blir mer 
kännbara efter ett tag då alla saker som rör olyckan är ordnade. De beskriver det som att 
när patienten är på väg till den tänkta vårdinrättningen så släpper ansvaret som de 
känner för patienten och då tillåter de sig att verkligen känna efter hur de faktiskt mår 
efter trafikolyckan. Denna känsla kunde återkomma allt efter några timmar till några 
dagar senare. 
 
”När vi kom tillbaka till ambulansen så vi kunde börja plocka grejer och då börjar det 

kännas lite, Vi kände det inte förrän vi kom tillbaka och började lugna ner oss.” 
 

6.2.2 Rädsla för egna skador på lång sikt. 
 



  
 

9 

Flera ambulanssjuksköterskor har funderingar på framtida men efter olyckan, då vissa 
skador först märks efter en tid. De är rädda att de har råkat ut för en bestående skada. Är 
det en whiplashskada som man inte kan se direkt på röntgen? De var rädda för att de ska 
få dras med den smärtan resten av livet. Det var ju inte garanterat att den skulle gå 
tillbaka. De tankarna upplevdes som jobbiga strax efter olyckstillfället. 
 

”när doktorn sa att det var en fraktur på ryggen var min första tanke; 
usch va fan blir det av detta då”? 

 
 

6.2.3 Rädsla att förlora jobbet 
 
En tanke som flera informanter har efter olyckan, är om de kommer att klara av att 
komma tillbaka till sitt jobb. De hade bestämt sig för att återgå i arbete så fort det bara 
gick. Då smärtan som de har fått efter olyckan inte vill försvinna, upplevs det som 
dubbel smärta; dels den fysiska smärtan och dels oron inför framtida arbetsförmåga.  
 

”Det var både att gå omkring och ha ont och sen oron över att inte klara av att gå 
tillbaka till arbetet. Så det var mycket tankar utöver det att gå omkring och ha 

värk.” 
 

”Klarar jag av mitt jobb som ambulanssjuksköterska eller måste jag vidareutbilda  
mig till något annat” 

 
6.3 Omgivningsfaktorer 
 
Att anpassa bilens hastighet efter omständigheterna blir betydelsefull för föraren av 
ambulansen. Det skapas en anpassning av hastigheten i relation till flera 
omgivningsfaktorer. Det är en anpassning som kan förstås som ett gott omdöme i 
uttryckningsskörning. Omdömet riktas mot att så snabbt som möjligt komma fram till 
en patient som påkallat hjälp och att så snart som möjligt transportera till den 
vårdinrättning som bäst passar patientens vårdbehov. Ambulanssjukvårdens 
förutsättningar kräver att båda vårdarna har ett sådant omdöme för att framförandet av 
ambulansen ska ske på ett så säkert sätt som möjligt. Denna kategori belyses med 
underkategorierna; patientens tillstånd, vägförhållanden, stress och bristande 
kommunikation . 
 
6.3.1 Patientens tillstånd.  
 
En anpassning av hastigheten i relation till patientens tillstånd kan göras olika av olika 
vårdare. Det framkommer att anpassa hastigheten bygger på ett individuellt omdöme. 
En ambulanssjuksköterska berättar om tillfällen då deras kollega körde fortare än vad 
patientens tillstånd krävde. Det beskrivs enligt följande.  
 
”Det hade varit 8-10 plusgrader tror jag och sen hade det sjunkit och när vi var på väg 

till ett ställe som är ett känt köldhål så tänkte jag, vad det går fort, 
 fast patientens tillstånd inte krävde detta” 

 
6.3.2 Vägförhållanden. 
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Att avläsa det aktuella vägförhållandet innebär att förebygga risken för att utryckningen 
slutar med en trafikolycka. Det framkommer en anpassning som varierar efter årstid, 
väder, tid på dygnet och risk för vilt på vägen. Konsekvenser av trafikolyckor i tjänsten 
medförde att ledningen bestämde kriterier för utryckningsskörning. Väderlek och 
vägförhållanden avgör numera utryckningens prioritering för att förebygga olyckor.  

 
”det är mörkt och det är blött och man ser inte  

och då är det ju att anpassa hastigheten efter rådande omständigheter” 
 

6.4 Stress 
 
Vissa situationer stressar mer än andra beroende på vad ambulanspersonalen har upplevt 
tidigare. Detta gör att vissa situationer kan upplevas som mer stressande t.ex. när barn 
far illa, vilket riskerar att driva upp farten alltmer. Ambulanssjuksköterskan som sitter 
bredvid eller vårdar upplever situationen som obehaglig och skrämmande och kan leda 
till en försämrad vård. Patienten blir påverkad på ett icke önskvärt sätt när denne inte 
åker på ett tryggt och säkert sätt. 
 

”Bättre att vi kommer fram säkert och lite senare än inte alls,  
för vi kört av vägen innan.” 

 
6.4.1 Bristande kommunikation 
 
Flertalet av ambulanssjuksköterskorna säger att det är otroligt viktigt att man för en 
dialog sinsemellan och att de som arbetar ihop vågar vara raka och ärliga mot varandra 
och säga ifrån när de blir trötta. Annars kan det lätt uppstå riskfyllda situationer om de 
inte för en dialog om att t ex byta förare, sätta på radion eller veva ner en ruta. Det kan 
ses som svaghetstecken att erkänna sina brister. Det är viktigt med högt i tak mellan 
kollegorna där det ok att våga berätta om hur det känns och för att kunna lära av det som 
har hänt. 

”Vill ju inte riskera att köra av vägen på grund av 
att föraren är trött en gång till.” 

 
 

 
7 DISKUSSION 
 
7.1 Metoddiskussion 
 
För att få en överblick över tidigare forskning läste författaren in sig på området genom 
att studera relevant litteratur och vetenskapliga artiklar. Det visade sig att det fanns 
mycket internationell forskning om den tekniska delen av olyckor Albertsson och 
Bylund (2009). Däremot fanns det lite forskning om hur ambulanssjuksköterskor 
upplever själva olyckan och hur de kommer vidare efter olycka. Intervjun utfördes 
enligt Kvale och Brinkmann (2009) där informanterna i en lugn och trygg miljö fick 
försöka förklara hur de tänkte och kände. 
 
Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att en studies tillförlitlighet stärks 
genom att författaren under hela analysprocessens gång har ett öppet förhållningssätt 
och ständigt reflekterar och diskuterar arbetet. Författarens ambition har hela tiden varit 



  
 

11 

att vara så öppen som möjligt och inte styra deltagarna i sina svar, detta då 
informanterna har fått beskriva direkt utifrån deras egna upplevelser, tankar och känslor 
i den aktuella situationen.   
Ett annat begrepp inom kvalitativ forskning är hur trovärdig den är. Trovärdighet 
handlar bland annat om författarens tidigare erfarenhet och förförståelse som sätter sin 
prägel på analysen. Enligt Rosberg (2008) kan förförståelse vara tudelat. Den kan 
antingen skapa problem eller möjligheter, speciellt om forskningen bedrivs inom 
författarens kunskapsområde. För att skapa en så god validitet i studien som möjligt 
uppmärksammas därför förförståelsen. Det som motverkar förförståelsen är inbyggt i 
modellens uppbyggnad, genom att nogsamt följa strukturen skapas förutsättningar för 
att minimera förförståelsens påverkan.  Flera tolkningar är därmed möjliga och kan vara 
giltiga även om de är olika. I detta fall hade undertecknad ingen större kunskap av att 
jobba inom ambulanssjukvården inför studiens början. Enligt Polit och Beck (2010) 
handlar trovärdigheten om sanningshalten i presenterad data och tolkningen av dessa. 
Studien har systematiskt analyserats med hjälp av kodning och innehållsanalys enligt 
Polit och Beck (2010). 
 
Då författarens erfarenhet av att utföra intervjuer är bristfällig, kan det ses som en 
svaghet. En annan svaghet är att examensarbetet är en relativt liten studie och att 
informanterna är relativt få, vilket möjliggör att det kan finnas fler aspekter på 
känslor/upplevelser om liknande studier görs på ett större område där fler informanter 
involveras.  
Enligt Polit och Beck (2010) kan överförbarhet eller användbarhet av studiens resultat 
beskrivas som i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra situationer eller 
grupper. De menar också att det inte finns några regler för undersökningsgruppens 
storlek i kvalitativ forskning. Informanterna selekterades ut genom att kravet var att de 
själva varit inblandade i en olycka. Genom den noggranna beskrivningen av 
tillvägagångssättet i studiens metoddel kan studien upprepas och det kan finnas 
igenkänningsfaktorer om resultatet jämförs med en liknande grupp. Genom att redovisa 
studien med exempel på hur analysarbetet gått till samt att använda citat från 
informanterna kan dess giltighet styrkas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 
 
7.2 Resultatdiskussion 
 
7.2.1 Patientperspektiv 
 
Denna studie har fokus på vårdarna och deras upplevelse i samband med trafikolyckor 
och lämnar därför patienterna utanför. Trots det finns patienterna med, fast mer outtalat 
och implicit. Dahlberg och Segesten (2010) hävdar att det vårdvetenskapliga 
patientperspektivet inte kategoriskt stänger ute vårdarna och deras upplevelser i 
vårdandet. Tvärtom, det kan finnas vinster för patienterna i att belysa vårdarnas utsatthet 
och ohälsa eftersom det i förlängningen handlar om patientens situation Dahlberg & 
Segesten, (2010). Det kan vara svårt att ge en god vård om vårdaren själv mår dåligt och 
inte upplever vården som något positivt. För att kunna närma sig ett vårdvetenskapligt 
vårdande underlättar det om vårdgivarna reflekterar över hur det kändes då de utsattes 
för liknande behandling när de själva var i patientens livssituation Dahlberg & 
Segersten (2010). Informanterna i denna studie upplever att de fått en ökad förståelse 
för hur patienten känner det eftersom ambulanssjuksköterskan själv varit med om något 
liknande. Detta resulterade i att ambulanssjuksköterskan gav tips eller kunde förklara på 
ett bättre sätt vad och varför vissa åtgärder sker vilket i sin tur ökar samspelet och 
förtroendet mellan ambulanssjuksköterskan och patienten. Denna upplevelse får gestalta 
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vårdvetenskapen och patientperspektivet i studien sett genom ambulanssjuksköterskans 
glasögon. Patientperspektivet är vid första anblicken dåligt klarlagd i studien men går 
att hitta vid en djupare analys. 
 
7.2.2 Personliga konsekvenser 
En konsekvens av en trafikolycka kan vara att ambulanssjuksköterskan inte vågar eller 
kan jobba kvar inom verksamheten. Informanterna i denna studie upplever att om de 
inte kommer att få möjlighet att jobba kvar inom organisationen, känner de att de måste 
vidareutbilda sig som en säkerhetsåtgärd för att kunna trygga sin framtida inkomst. 
Ytterligare en negativ konsekvens kan vara en rädsla för att det ska hända igen och om 
smärtan eller skadorna någonsin kommer att försvinna. De flesta informanter i denna 
studie har dock kunnat gå tillbaka i tjänst som ambulanssjuksköterskor genom egenvård 
och en god rehabiliteringsträning. I arbetsmiljölagen (1977:1160 s.3) har arbetsgivaren 
ansvaret för att det finns en lämplig organisation för arbetsanpassning och rehabilitering 
efter en olycka för personalen enligt arbetsmiljöverket.  
 
7.2.3 Omgivningsfaktorer 
Transportsträckan mellan patient och lämpligaste vårdnivå, oavsett om det är till 
vårdcentral eller sjukhus, har ökat på grund av den specialisering och centralisering som 
skett av sjukhusen. Den prehospitala vårdtiden har därmed förlängts och allt mer 
patientvård sker under transport vilket följaktligen ökar risken för olyckor Petzäll, 
(2006). För att skapa bästa tänkbara förutsättningar för en trygg och stressfri arbetsmiljö 
skall själva fordonet vara av senaste modell och vara väl inarbetad. 
Personalsammansättningen är också viktig, den mindre erfarna ambulanssjuksköterskan 
ska i största möjlighet arbeta med en erfaren kollega för att kunna lära sig framföra 
fordonet på bästa sätt. En alltför hög hastighet riskerar att skapa obehag hos 
ambulanssjuksköterskan och patienten och det blir svårare att utföra adekvat vård. 
Dialogen mellan vårdare och förare är därför betydelsefull för att patientens tillstånd 
inte skall orsaka en omotiverad snabb körning in till sjukhus. Det är viktigt med ett 
ömsesidigt förtroende mellan vårdaren och föraren. Enligt Brink, Pettersson och Sernert 
(2011) leder ett kollegialt utbyte av erfarenheter till en ökad medvetenhet och 
utveckling i professionen som ambulanssjuksköterska. Här skapas ett lärande i syfte att 
undvika framtida olyckor. Dessa omgivningsfaktorer påverkar vårdens kvalitet och i 
förlängningen även patienten. Omgivningsfaktorerna är därför ytterligare en beståndsdel 
som påverkar patienten och kan ses utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. 
 
7.3 Slutsatser 
 
Studiens resultat uppvisar tre dimensioner kring upplevelsen av en trafikolycka i 
tjänsten som ambulanssjuksköterskorna upplever som centrala för att bättre kunna 
förstå; patientperspektivet, personliga konsekvenser och omgivningsfaktorer. Här finns 
explicita kontaktytor gentemot vårdvetenskapen, patientperspektivet svävar medvetet 
över studien då ambulanssjuksköterskorna talar om trafikolyckorna. Studien visar att en 
grundutbildning i larmkörning följt av återkommande träning kan vara en avgörande 
faktor för att förebygga olyckor med syfte att kvalitetssäkra den prehospitala vården och 
inte utsätta patienten för onödiga risker. 
 
7.4 Fortsatt forskning 
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Då det inte finns så mycket forskning om hur patienter upplever att vara inblandade i 
olyckor, skulle en kvalitativ intervjustudie bland sådana patienter ge en ökad kunskap 
utifrån patientperspektivet. En annan frågeställning som väcks och som skulle kunna 
vara intressant ur forskningssynpunkt är hur många ambulanssjuksköterskor det finns 
som inte kan återvända till arbetet efter en olycka i tjänsten och vilka erfarenheter de 
har.  
Flertalet forskare efterlyser en mer kvalitetsinriktad specialistutbildning för 
utryckningsförare; Petzäll (2006) efterfrågar en nationell förarutbildning för 
ambulanspersonal och Albertsson och Bylund (2009) anser att utan en kvalitetssäkrad 
specialistutbildning ska ingen ambulansförare få köra utryckningskörning. För att 
fortsättningsvis vara en bra förare krävs också kontinuerligt återkommande träning och 
utbildning i framförande av fordonet Gärling (2008). Det måste ställas högre krav på 
fordonet och begränsa användandet av blåljuskörning för att minimera riskerna Petzäll, 
(2006). Studiens resultat visar att också patienten och det vårdvetenskapliga 
perspektivet kan läggas till som argument i diskussionen att förebygga trafikolyckor i 
den prehospitala vården. Känner sig vårdaren otrygg, stressad och kanske rädd finns det 
en risk att vårdresultatet påverkas i en negativ riktning. 
 
 
7.5 Kliniska implikationer 

• Nationell larmkörningsutbildning 
• Kontinuerligt återkommande övningsskörning för larmförare 
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I 
 

     Bilaga1 
 
Verksamhetschefens godkännande av datainsamling  
 
Jag studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 
ambulanssjukvård vid Linnéuniversitetet i Växjö. Som en del i denna utbildning ingår 
ett examensarbete på avancerad nivå omfattande 15 hp, vilket resulterar i en så kallad 
magisterexamen.  
 
Syftet med denna intervjustudie är att beskriva ambulanspersonalens upplevelse av att 
ha varit inblandad i en trafikolycka att i tjänsten. 
 
Tidigare forskning har påvisat att ambulanspersonal har en högre riska att skadas och 
dödas i sitt arbete i jämn förelse med andra yrkesgrupper. Därför är det intressanta att 
studera ambulanspersonalens erfarenheter av att varit inblandat i en trafikolycka och 
vilken betydelse dessa erfarenheter får för vårdandet. 
 
Jag önskar få ditt tillstånd att genomföra intervjustudien och ta kontakt med 
ambulanspersonal som har varit med om en trafikolycka i tjänsten.  
 
Intervjun beräknas ta ca en timma, spelas in och skrivas ut ordagrant. Texten och 
persondata kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga obehöriga 
kommer att läsa texten. Det kommer heller inte att vara möjligt att koppla ihop någon 
specifik person med innehållet i det färdiga examensarbetet. Allt material från 
intervjuerna kommer att förstöras efter att examensarbetet är klart. Deltagande är helt 
frivilligt och man kan när som helst avbryta ett deltagande. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Henrik Hammarstrand  E-post: hh222nb@student.lnu.se 
 
 
 
 
 



  
 

II 

 
 
Godkännande 
 
Jag har fått skriftlig och muntlig information om studien och dess genomförande och att 
det kommer att behandlas konfidentiellt samt att det kommer förstöras efter att studien 
är genomförd.  
 
Jag som verksamhetschef har fått information om att ambulanspersonalens medverkan 
är frivillig och att vederbörande kan när som helst avbryta sin medverkan utan 
förklaring till varför.  
 
Härmed godkänner jag att personalen får delta i denna studie: Att vara inblandad i en 
trafikolycka i tjänsten.  
 
 
Namn 
 
_______________________________________  
 
Datum och ort 
 
________________________________________ 
 
 



  
 

III 

 
                                                                             Bilag 2 
 
Information om studie inom ambulanssjukvård 
 
Jag studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 
ambulanssjukvård vid Linnéuniversitetet i Växjö. Som en del i denna utbildning ingår 
ett examensarbete på avancerad nivå omfattande 15 hp, vilket resulterar i en så kallad 
magisterexamen. Verksamhetschefen har gett mig tillstånd att kontakta Dig med en 
förfrågan om deltagande i denna studie. 
 
Syftet med denna intervjustudie är att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av 
att ha varit inblandade i en trafikolycka i tjänsten. 
 
Tidigare forskning har påvisat att ambulanspersonal har en högre riska att skadas och 
dödas i sitt arbete i jämn förelse med andra yrkesgrupper. Därför är det intressanta att studera ambulanspersonalens erfarenheter av att varit inblandat i en trafikolycka och vilken betydelse dessa erfarenheter får för vårdandet. 
 
Några dagar efter att Du fått detta brev kommer jag att ta kontakt med dig per telefon 
och berätta mer om studien och förhoppningsvis komma överens om en tid då en 
intervju kan ske. 
 
Det är du som informant som bestämmer tid och plats för intervjun, och den beräknas ta 
ca en timma. Intervjun kommer att spelas in. Därefter kommer intervjun att skrivas ut 
ordagrant. 
 
Texten och persondata kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga 
obehöriga kommer att läsa intervjun. Det kommer heller inte att vara möjligt att koppla 
ihop någon specifik person med innehållet i det färdiga examensarbetet. Allt material 
kommer att förstöras efter att examensarbetet är klart.  
 
Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst kan avbryta intervjun. 
Med vänliga hälsningar  
 
Henrik Hammarstrand  E-post: hh222nb@student.lnu.se 
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     Bilaga 3 
Samtyckesblankett     
 
Jag har fått skriftlig och muntlig information om studien och dess genomförande och att 

det kommer att behandlas konfidentiellt samt att det kommer förstöras efter att studien 

är genomförd.  

 

Jag har fått information om att min medverkan är frivillig och att jag när som helst kan 

avbryta vårt samarbete utan förklaring till varför.  

 

Härmed godkänner jag till att delta i denna studie att beskriva ambulanssjuksköterskors 

upplevelser av att ha varit inblandad i en trafikolycka i tjänsten. 

 
Namn 
 
_______________________________________  
 
Datum och ort 
 
________________________________________ 
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Bilaga 4 

 
Öppen forskningsintervjuer enligt Kvale & Brinkmann 
(2009) 
 
BAKGRUNDSINFORMATION 

 

Profession: 

 

Ålder: 

 

Kön: 

 

Tjänstgöringstid: 

 

Blev du skadad/ i så fall hur: 

 

ÖPPNINGSFRÅGA:  

 

”Berätta hur du upplever att ha varit inblandade i en trafikolycka i tjänsten.” 

 

MÖJLIGA TILLÄGGSFRÅGOR: 

 

”Hur tror du att patienten upplevde det som hände under och efter olyckan.” 

 

”Har du några tankar om hur en likande olycka kan undvikas i framtiden.” 

 

FÖLJDFRÅGOR: 

 

”Kan du utveckla vad detta betyder för vårdandet i dag och framöver”  

 

”Kan du utveckla detta mera?”  

 

”Kan du berätta något ytterligare om det?” 
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Bilaga 5 
 
Tabell 2. Resultatöversikt; kategorier och underkategorier 
 

Underkatogori Kategori 
     
 Akut problemlösning 
 

Ökad medvetenhet Patientperspektiv 
 

   Rädsla för egna skador 
på kort sikt 

  Rädsla för egna skador 
på lång sikt Personliga konsekvenser 

 Rädslan att förlora jobbet 
  

   Patientens tillstånd 
  Vägförhållanden Omgivningsfaktorer 

  Stress 
  Bristande 

kommunikation 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


