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Abstrakt 

Syfte: Att belysa ambulanssjuksköterskornas upplevelser av omvårdnad och trafiksäkerhet 

efter förändrad dygnstjänstgöring från tjugofyratimmarsskift till tolvtimmarsskift. 

Bakgrund:Ambulanssjuksköterskor upplever trötthet vid högarbetsbelastning eller vid för lite 

sömn. Vid hög arbetsbelastning avstår sjuksköterskor från att utföra omvårdnadsåtgärder och 

patientsäkerheten sjunker om arbetspasset är längre än åtta timmar. Sjuksköterskor som har 

arbetat tolv eller arton timmar jämfördes och det fanns ingen kognitiv skillnad före eller efter 

arbetspasset. Det saknas studier om hur sjuksköterskor upplever att arbeta tolvtimmarsskift 

gentemot tjugofyratimmarsskift.  

Design: Kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. 

Metod: Ambulanssjuksköterskor som arbetat både innan och efter arbetstidsförändring valdes 

ut med bekvämlighetsurval. Sju semistrukturerade intervjuer utfördes i Oktober 2015. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. En kvalitativ innehållsanalys 

genomfördes vilket resulterade i två kategorier och nio underkategorier.  

Resultat: Ambulanssjuksköterskorna upplever att omvårdnaden och trafiksäkerheten har 

förbättrats efter bytet från tjugofyratimmarsskift till tolvtimmarsskift eftersom de är mindre 

trötta. Sjuksköterskorna anser att de är mer uppmärksamma och därmed upplevs 

trafiksäkerheten förbättrad. I omvårdnaden upplever de mer engagemang och tålamod i mötet 

med patienten, främst nattetid. Dock finns kvarstående problem som de anser inte har 

förbättrats efter arbetstidsförändring, som stress vid högarbetsbelastning, utebliven rast och 

svårigheter att använda säkerhetsbälte under transport till sjukhuset. 

Slutsats: Om ambulanssjuksköterskorna är utvilade kan arbetsbelastningen på 

akutmottagningar minska, ur ett samhällsperspektiv bör det vara mer kostnadseffektivt. 

Utifrån studiens resultat föreslås att arbetsgivaren möjliggör en förkortning av arbetstid, eller 

tillsätta fler ambulanser i tjänst, i syfte att förbättra omvårdnaden när ambulanspersonalen 

upplever att de inte orkar arbeta tjugofyra timmar i sträck, 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Ambulans, omvårdnad, tolvtimmarsskift, tjugofyratimmarskift, trötthet, 

sömnighet, hög arbetsbelastning, prehospital omvårdnad.  
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 Abstract 

 
Aim: To explore ambulance nurses' experiences of nursing and traffic safety after changing 

from 24-hour to 12 hour shift. 

Background: Ambulance nurses perceive that they are tired if the workload is to high or they 

don´t get enough sleep. At high workloads refrain nurses from performing nursing 

interventions. If nurses work longer than 8 hours shift the patient safety reduces. When nurses 

who have been working twelve or eighteen hours were compared there was no cognitive 

difference before or after the shift. Shift workers and professional drivers are more likely to 

be part of sleep related accidents. There are no studies on how nurses experience working 12-

hour shifts compared to 24 hour shift. 

Design: Content analysis with an inductive approach. 

Method: Ambulance nurses who worked both before and after working hours changed were 

selected with convenience sampel. The interviws were conducted in October 2015 by seven 

semi-structured interviews. The interviews were recorded and transcribed verbatim, resulting 

in two categories and nine sub categories. 

Result: Ambulance nurses feel that the nursing care and road safety has improved after the 

change from the twenty-four hour shifts to twelve hour shifts because they are less tired. The 

nurses believes they are more alert and therefore the road safety is improved. In the nursing 

care they experience more dedication and patience when they meet of the patient, especially at 

night. However, there are remaining problems they feel has not improved after shift change, 

like stress when the work load is high, no possibilities to take breaks and difficult to wear seat 

belts during transport to hospital. 

Conclusion: If the ambulance nurses are rested, the work load on emergency department can 

decrease. From a social perspective, it should be more cost effective. When the paramedics 

feel they do not have the energy to work twenty-four hours straight, the employer should 

maybe consider shortening of work time or adding more ambulances on duty to improve the 

nursingcare to the patients. 

 

 

 

 Keywords: Ambulance, nursing, twelve hour shifts, twenty-four hour shift, fatigue, 

sleepiness, prehospital nursing.  
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SUMMARY STATEMENT 

 
• Varför behövs studien?  

 Långa arbetspass i kombination med hög arbetsbelastning och trötthet sänker 

patiententsäkerheten. Sjuksköterskor avstår omvårdnadsåtgärder vid längre arbetsskift. 

 Ambulanssjuksköterskor upplever att de blir trötta vid långa arbetspass och det 

påverkar trafiksäkerheten negativt. 

 Att idag arbeta långa arbetspass inom ambulanssjukvården är inget ovanligt. 

Vad är huvudfynden? 

 Sjuksköterskorna upplever att de är mer trafiksäkra förare efter införandet av 

tolvtimmarsskift eftersom de inte upplever samma trötthet som de gjorde under 

tjugofyratimmarsskiften. 

 Fler patienter hamnar på rätt vårdnivå efter införandet av tolvtimmarsskift eftersom 

ambulanssjuksköterskorna är pigga och har mer engagemang att motivera och förklara 

för patienter att de inte behöver sjukhusvård. 

 De patienter som ambulanssjuksköterskorna inte anser är akuta körningar får nu ett 

bättre bemötande efter införandet av tolvtimmarsskift, främst under natten eftersom de 

har mer ork och tålamod än vad de hade när de arbetade tjugofyratimmarsskift. 

•Hur ska fynden användas för att påverka politik/forskning/utbildning? 

 Öka förståelsen hos arbetsgivaren om att det kan vara nödvändigt med 

arbetstidsförkortning om ambulanspersonalen upplever att de inte orkar arbeta 

tjugofyratimmarsskift. 

 Beskriva för arbetsgivaren att kortare arbetspass kan medföra att ambulanspersonal 

hänvisar patienten till rätt vårdnivå. 
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Introduktion  

Ambulanssjukvården tillhör den prehospitala akutsjukvården, som är en del av hälso- och 

sjukvården. Prehospital vård kan definieras som "omedelbara medicinska åtgärder som vidtas 

av hälso- och sjukvårdspersonal utanför sjukhus", där vikten är att få patienten till en 

fullständig vård så snabbt och säkert som möjligt (Socialstyrelsens föreskrifter om 

ambulanssjukvård [SOSFS] 2009:10). Ambulanssjukvården har under de senaste årtiondena 

genomgått stora förändringar. Sveriges första motordrivna ambulans togs i bruk i början av 

1900-talet. 1970 introducerades ambulanser med hjärtdefibrilator, narkosutrustning, syrgas 

och mekanisk respirator. Fram till 2005 fick ambulanssjukvårdare ge läkemedel på 

delegeringsbasis och samma år ändrade Socialstyrelsen reglerna om läkemedelsdelegering, 

kort därefter kom även en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning på ambulanssjukvård 

(Gårdelöv, 2012, s. 22-24). Varje ambulans ska idag vara bemannad med personal som har 

behörighet att administrera läkemedel i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1). Idag är 

ambulanserna utrustade för att avancerad vård skall kunna ges utanför sjukhuset. Med hjälp 

av utrustningen som finns i ambulansen ska personalen kunna skapa och upprätthålla fria 

luftvägar, ge assisterad andning, administrera läkemedel, övervaka och registrera vitala 

funktioner, stabilisera och immobilisera frakturer, utföra avancerad hjärt- och lungräddning, 

stoppa yttre blödningar och förflytta patienter på ett säkert sätt (SOSFS, 2009:10).  

 

I Jämtland och övriga Sverige har antalet ambulansuppdrag ökat stadigt de senaste åren. Inom 

Region Jämtland Härjedalen utförde ambulanserna 12 414 uppdrag år 2010 vilket har ökat till 

16 483 uppdrag år 2014 (Jämtlands läns landsting, 2012, 2014). I en stad i norra svergie har 

antalet ambulansuppdrag ökat, från 5034 uppdrag år 2010 till 6200 uppdrag år 2014. På grund 

av den ökade arbetsbelastningen togs tjugofyratimmarspasset bort år 2013. Istället 

introducerades tolvtimmars arbetspass för ambulanspersonalen. Dagpasset börjar 08:00 och 

nattskiften startar 20:00. Innan förändringen började tjugofyratimmarsskiftet 08:00 och 

slutade 08:00 nästkommande dag. 
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Bakgrund 

Omvårdnad  

Vården ska bygga på respekt för patientens autonomi och integritet, samt vara säker och av 

god kvalitét. Målet med hälso- och sjukvården är vård på lika villkor och en god hälsa för hela 

befolkningen (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], 1982:763). Hälsa är enligt World Health 

Organization [WHO] (1946), ett stadium av komplett fysisk, psykisk och socialt välmående 

och inte endast frånvaron av sjukdom. Målet med omvårdnad är att bidra till patientens goda 

hälsa, minska ohälsa samt att lindra det upplevda obehaget. Omvårdnad ska bygga på ett gott 

bemötande och patienten ska erbjudas stöd och hjälp om hen är i behov av det. Målsättningen 

är att patienten och dess närstående ska känna trygghet, respekt och delaktighet i vården 

(Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014b). 

 

Virginia Hendersons omvårdnadsteori bygger på att beskriva sjuksköterskans speciella 

funktion och baseras på tre viktiga grundprinciper. Det första är att sjuksköterskans specifika 

arbetsuppgift är att hjälpa en individ, sjuk eller frisk, att utföra åtgärder som främjar hälsa, 

tillfrisknande eller en fridfull död om så krävs. Den andra grundprincipen är att människor 

normalt utför dessa åtgärder självständigt. Den tredje grundprincipen för omvårdnaden är att 

bistå individens återvinnande av självständighet. Teorins huvudtes är att omvårdnad skall 

baseras på grundläggande mänskliga behov Henderson (1966, s. 21) 

 

Sjuksköterskor som på sjukhus upplever att arbetsbelastningen är för hög, utför inte alla 

omvårdnadsåtgärder. Den vanligaste åtgärden som uteblir är adekvat patientövervakning (Ball 

et al. 2014). Sjuksköterskor som upplever trötthet, sömnighet eller sjukdom löper ökad risk 

för att göra fel i patienternas läkemedelsadministrering (Keers et al. 2013). 

I en studie av Toghe et al. (2014), som studerade mötet mellan ambulanspersonal och 

patienten, framkom att patientens negativa känslor, såsom panik, rädsla och uppgivenhet på 

grund av sjukdomens allvarlighetsgrad, minskade när ambulanspersonalen visste vad som 

behövdes göras och inledde korrekt behandling. Förtroendet för vårdaren ökade, samtidigt 

som stressen hos anhöriga och patienten minskade, om personalen var lugn, snäll och gav god 

information. I kommunikationen med ambulanspersonalen uppskattade patienten ett artigt 

bemötande,  att personalen kom i håg patientens namn samt hade en lättsam och skämtsam 

ton i samtalet. Det var några som blev irriterade och förolämpade av skämten. Personalen 
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hade inte kunnat “läsa av” att det inte roade patienten. Därutöver tyckte patienter och anhöriga 

om när de fick en känsla av att personalen verkligen lyssnade på dem (Ibid). 

Arbetsmiljö 
 

En viktig aspekt i ambulanssjuksköterskans arbete är arbetsmiljöns utformning och de risker 

som kan uppkomma i en bristande arbetsmiljö. Arbetsmiljö kan delas in tre delar, den fysiska, 

den psykiska och den sociala. Den fysiska delen handlar om att det finns risk för den anställde 

att skada sig i arbete. Det kan också handla om att det är rätt arbetsbelysning för att kunna 

arbeta bra. Den psykiska arbetsmiljön är ifall det är stressigt på arbetet, om det är för många 

arbetsuppgifter i förhållande till hur mycket tid som är planerad. Den sociala arbetsmiljön 

handlar om gemenskapen på arbetsplatsen. Det är viktigt att individen inte känner sig 

övergiven, ensam eller oaccepterad på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverkets författningssamling  

[AFS] 2001:1). 

 

I Sverige har arbetsgivaren skyldighet att vidta de åtgärder som krävs för att förebygga att den 

anställde utsätts för olycksfall eller ohälsa. Arbetsgivaren bör utgå ifrån att allt som kan leda 

till ohälsa eller olycksfall ska försvinna och ersättas, för att olycksfall eller ohälsa ska 

undvikas (Arbetsmiljölagen [AML] 2015). Teknik som används på arbetsplatsen, liksom 

arbetsuppgifterna, ska vara utformade för att arbetstagaren inte ska utsättas för fysiska eller 

psykiska belastningar som kan orsaka ohälsa eller olycksfall (AML, 2015). Enligt ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor ansvarar den enskilda sjuksköterskan själv för sköta sin hälsa, i 

den grad att vården som ges till patienten inte blir lidande (SSF, 2014a). 

 

 I USA har forskare kartlagt skadestatistiken för ambulanspersonal, mellan åren 2003 - 2007. 

Av 14 470 fall skedde stukningar i 67 procent av dem. Ryggskador rapporterades i 43 procent 

av fallen och patient som orsak till skada i 37 procent av fallen. Den mest frekventa orsaken 

till skador var överansträngning. Av alla skador var det nästan en femtedel som ledde till mer 

än en månads arbetsfrånvaro (Maguire & Smith, 2013). 

   

Aasa et al. (2005) har visat att ambulanspersonal rapporterar om en generellt positiv 

psykosocial arbetsmiljö, men att höga psykologiska krav är associerat med sömnproblem, 

huvudvärk och problem med magen. En femtedel av männen och ännu fler av kvinnorna i 

studien rapporterade om två eller flera hälsoproblem. Att oroa sig för arbetssituationen var en 

signifikant orsak att klaga över sin hälsa. De två mest framträdande faktorerna för att förutse 
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symptom på trötthet eller utbrändhet, var avsaknad av socialt stöd på arbetet samt dålig 

kommunikation från ledningen, till exempel utebliven information om organisatoriska beslut. 

En tiondel av studiens deltagare rapporterade en nivå av trötthet som gjorde att de hade hög 

risk för att bli sjukskrivna. Nästan en tiondel hade utmattningssyndrom (Van der Plolog & 

Kleber, 2003). 

 

I en studie av Josten et al. (2003) framkom att sjuksköterskor som arbetade niotimmarsskift på 

ett äldreboende upplevde mer trötthet, var mindre nöjda med sina arbetstider och presterade 

sämre, än de som arbetade åttatimmarsskift. Det finns däremot studier där det framkommit 

positiva effekter av att arbeta längre skift. Smith et al. (1998) har visat att personal upplevde 

bättre fysiskt och psykiskt mående, samt förbättrad sömn, av att arbeta tolv timmar gentemot 

att arbeta åtta timmar per dygn. De negativa aspekterna var att säkerheten blev försämrad och 

tröttheten ökade vid längre arbetstider. Chen et al. (2014) visar att sjuksköterskor som 

arbetade på sjukhus upplevde moderat till hög nivå av akut trötthet. I studien deltog de som 

arbetade tolvtimmars dagskift. Resultaten varierade mellan olika sjukhus och olika 

avdelningar. Hög ålder och brist på motion var personliga faktorer som var associerat med 

akut trötthet. Thomas et al. (2006) undersökte sjuksköterskor som arbetade tolv och arton 

timmar. Båda skiften hade minskad sömn, dock framkom ingen skillnad i kognitiva tester före 

och efter arbetspasset. Det längre skiftet upplevdes vara mer fördelaktigt för privatlivet.  

När ambulanspersonal i glesbygd undersöktes av Courtney et al. (2013) visade det sig att de 

upplevde mer trötthet, ångest, stress och försämrad sömn än referensgruppen som arbetade i 

tätbebyggt område. 

 

Trafiksäkerhet 
 

För ambulanssjuksköterskor kan trafiksäkerheten anses viktig. Grunden för Sveriges 

trafiksäkerhetsarbete är nollvision, att ingen människa ska dö eller skadas permanent i 

trafiken. Ansvaret för trafiksäkerheten delas mellan de som utformar och de som använder sig 

av vägarna (Nollvisionen, 2014). Det är ej tillåtet att framföra ett fordon ifall föraren är för 

trött för att kunna köra fordonet på ett säkert sätt (Trafikförordningen [SFS] 1998:1276). 

Specialistsjuksköterskan inom ambulanssjukvård ska utföra förflyttningar och transporter av 

patienten på ett trafik- och patientsäkert sätt. Dessutom ska denne också kunna identifiera 

riskfyllda miljöer samt skapa ett säkert vårdrum för patienten (Kompetensbeskrivning för 

ambulanssjuksköterska, 2012). 
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Ambulanserna larmas ut av SOS-alarm med olika prioriteringsgrader. Prio ett-uppdrag har 

högsta prioritet, där patienten bedöms ha livshotande symtom. Vid prio ett-uppdrag bedömer 

ambulanspersonalen behovet av körsätt till hämtplatsen och påkallande av fri väg med siren 

och/eller blåljus. Vid prio två-uppdrag bedöms patienten ha akuta men ej livshotande symtom. 

Prio tre-uppdrag är ett prioriterat uppdrag där tillsyn och vård kan behövas av medicinskt 

utbildad personal och där rimlig vänteperiod inte bedöms påverka patients tillstånd. Prio fyra- 

uppdrag är sjuktransport av patient från hämtplats till destination. Uppdrag där det inte krävs 

tillsyn eller vård av medicinskt utbildad personal under transporten (SOS Alarm, 2015). 

Väderleksförhållanden under olika årstider påverkar trafiksäkerheten. År 2009 skedde ungefär 

en tredjedel av olyckorna i november och december. Resterande var jämnt fördelade från 

januari till oktober. Två tredjedelar av olyckorna skedde i tätbebyggt område och en dryg 

tredjedel i glesbygd (Albertsson & Bylund, 2009). Frontalkollisioner eller att ambulansen 

körde in i ett fast föremål var de vanligaste olyckorna i glesbygden. Kollisionerna inträffade i 

större utsträckning i samband med snö/snömodd och att vägarna var utan gatubelysning när 

det var mörkt. I städerna skedde olyckorna främst vid trafikljus och oftast var det 

påkörningsolyckor från sidan eller bakifrån. I både stad och glesbygd var den vanligaste 

orsaken till kollision att chauffören gjorde något fel (Ray & Kupas, 2007).  

Skiftarbetare och yrkesförare är överrepresenterade när det gäller sömnighetsrelaterade 

olyckor. Yngre förare löper också högre risk att somna framför ratten än vad äldre har. Risken 

att vara inblandad i en olycka på grund av trötthet ökar i samband med bilkörning efter ett 

nattskift, eller vid sömnbrist natten innan (Anund, 2010; Anund et al. 2008). 

Paterson et al. (2014) beskriver sömnbrist, störd nattsömn, otillräcklig vila mellan arbetspass, 

insomningssvårigheter och förändrade sömnvanor som faktorer vilka orsakar trötthet hos 

ambulanspersonal. Beträffande arbetstider var det i studien främst nattarbete som orsakade 

trötthet. Därutöver beskrevs svårighet att hinna äta, att behöva arbeta övertid samt dåliga 

möjligheter till vila nattetid kunna orsaka trötthet. Hög arbetsbörda var ansträngande i sig. Än 

mer utmattade var det att arbeta hårt under natten än under dagen, liksom att gå 

underbemannade samt om kollegorna inte var tillräckligt duktiga. I studien var alla olika 

arbetstider förutom dagtid mellan 08:00-17:00 inkluderade (Ibid). Vidare var det en större 

andel av de som arbetade tjugofyratimmarsskift än de som arbetade natt- och dagskift, som 

uppgav att de hade dålig sömnkvalitet. Ifall båda grupperna slogs ihop var det totalt lite mer 

än hälften som hade dålig sömnkvalité. Att arbeta heltid var också en riskfaktor för dålig 
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sömnkvalité. Om ambulanspersonalen uppgav att de var trötta var det 1,9 gånger högre risk 

för att skada sig i arbetet (Patterson et al. 2012). 

Problemformulering 

Flertalet studier finns redan som påvisar att långa arbetspass i kombination med hög 

arbetsbelastning och trötthet utsätter både patienter och personal för ökade risker (Ball et al. 

2014). Långa arbetspass leder till  trötthet som i sin tur påverkar trafiksäkerheten (Anund, 

2010; Anund, et al. 2008). Att idag arbeta långa arbetspass inom ambulanssjukvården är inget 

ovanligt och har uppmärksammats mer under senare år. Det är flera landsting som har 

förkortat arbetstiderna inom ambulanssjukvården, däremot saknas studier om hur 

ambulanssjuksköterskorna upplever sin förändrade arbetstid. 

Syfte  

Syftet var att belysa ambulanssjuksköterskornas upplevelser av omvårdnad och trafiksäkerhet 

efter förändrad dygnstjänstgöring från tjugofyratimmarskift till tolvtimmarsskift. 

Metod 

Design  
Denna studie är delvis uppbyggd efter riktlinjer för tidskriften Journal of Advanced Nursing.  

Det är en intervjustudie med kvalitativ innehållsanalys. Enligt Polit och Beck (2012) arbetar 

man inom kvalitativ forskning utifrån ett holistiskt synsätt och strävar efter att förstå helheten, 

samt ge förståelse utifrån personers upplevelser och levda erfarenheter. 

Urval 
Deltagarna valdes ut med bekvämlighetsurval, enligt Polit och Beck (2012 s. 516) väljs de 

deltagare ut som finns tillgänliga för tillfället då studien genomförs. Verksamhetschefen för 

ambulansen i XXX kontaktades och godkände studiens genomförande (Bilaga 1). Denne  

vidarebefordrade sedan ett e-mail till ambulanspersonalen med information om studien 

(Bilaga 2 och Bilaga 3). En vecka senare informerade författarna muntligen om studien på 

ambulanspersonalens arbetsplatsträff och personalen hade möjlighet att ställa frågor. Efteråt 

delades Bilaga 2 och Bilaga 3 ut, ifall det var någon som ej läst dem. Personalen ombads fylla 

i om de ville delta i studien. För att hålla deltagarnas konfidentialitet delades blanketter ut till 

alla på mötet för att senare samlas in. De som ej ville vara med kunde låtsas skriva på pappret. 

Författarna gick sedan igenom vilka som ville vara med och kontaktade dessa via telefon, för 

att meddela att de blivit antagna till studien. Sex deltagare uppfyllde inklusionkriterierna. 
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Inför en intervju hade en av deltagarna pratat med sin kollega som ville delta. Denne 

uppfyllde inklusionkriterierna, vilket ledde till att totalt sju deltagare intervjuades. Den sjunde 

deltagaren fick muntlig och och skriftlig information om studien innan intervjun utfördes. 

Inklusionkriterier var att deltagarna har arbetat på XXX ambulansstation i minst 1,5 år och är 

legitimerade sjuksköterskor. Exklusionskriterierna var ambulanspersonal utan legitimation, 

färre än 1,5 års arbete på ambulansstationen samt administrativ personal. Av totalt 20 

anställda var det initialt 11 personer som ville delta i studien. Fem personer exkluderades på 

grund av att de ej uppfyllde inklusionkriterierna. 

Deltagare  

I studien medverkade allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Både kvinnor och 

män deltog. Tre stycken var 30 - 40 år och fem stycken var 40 - 65 år. Deltagarna hade arbetat 

i minst sex år, vissa i mer än 10 år.  

Datainsamling och genomförande 
 

En testintervju med en ambulanssjuksköterska i Jämtland utfördes för att öva intervjuteknik, 

testa inspelningsutrustningen, bedöma hur lång tid intervjun tog och få möjlighet att eventuellt 

korrigera frågorna. Intervjun avlyssnades tillsammans med handledare vilket ledde till 

bearbetning av följdfrågor. Det framkom även att deltagarna behövde uppmanas att bättre 

beskriva hur det förändrade arbetssättet påverkade dem. För att få möjlighet att korrigera 

dessa brister utfördes ytterligare en testintervju med ännu en ambulanssjuksköterska. 

Följdfrågorna blev bättre och därefter ändrades inget i frågeformuläret. 

Genomförande av intervjuerna 
 

Deltagarna fick själv välja var intervjuerna skulle utföras. Det var önskvärt  att det ej skulle 

vara i bullrig miljö, eftersom Ahrne och Svensson (2011, s. 45) menar att det inspelade 

samtalet inte hörs när det spelas in i bullrig miljö, som till exempel ett café eller en restaurang. 

Varje intervju utgick ifrån en intervjuguide som bestod av tre områden (Bilaga 4). Varje ämne 

inleddes med en öppen fråga och utifrån svaret gavs följdfrågor. Intervjuguiden användes som 

stöd, men frågorna ställdes inte i den ordning de ligger i. Efter fyra intervjuer började samma 

svar återkomma. Enligt Ahrne och Svensson (2011, s. 45) ska fler intervjuer utföras även om 

mättnad har uppnåtts, det vill säga att samma svar återkommer. De resterande tre intervjuerna 

utfördes men i de sista två framkom det ingen ny information. Samtliga intervjuer utfördes 
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under Oktober 2015 och blev utförda i enskilt rum under deltagarnas arbetspass. Varje 

intervju tog 25-45 minuter.   

Etiska aspekter  
 

Studiens etiska överväganden bygger på Helsingforsdeklarationen som enligt World Medical 

Associtations (2013) grundar sig i frivillighet, skydd mot skada och konfidentialitet. Inför 

studien ska forskaren förklara och ge adekvat information om varför studien ska utföras och 

nyttan med studien. Det ska vara frivilligt att delta och vara möjligt att avstå när som helst 

utan att informera om varför. Forskarna ska undvika och förebygga obehag för deltagarna. 

Hos människor kan smärta och lidande vara ur ett fysiskt, psykiskt, socialt och finansiellt 

perspektiv. Deltagarna ska ej utsättas för onödiga risker och det ska ej vara möjligt att uppnå 

det vetenskapliga målet utan deras deltagande.  

 

Det fanns inte möjlighet att uppnå full anonymitet i studien, vilket enligt Polit och Beck 

(2013) är det mest säkra sättet att skydda deltagaren från att deras svar blir offentliga. Om full 

anonymitet ej kan tillgodoses, ska det vara helt konfidentiellt för deltagaren. Det betyder att 

informationen som deltagaren lämnar ska redovisas på ett sådant sätt att det ej går att 

identifiera vem som gett svaren. För att avidentifiera deltagarna fick varje sjuksköterska en 

kod och i resultatet används koderna i citaten för att bibehålla deltagarnas konfidentiallitet.   

Analys av data 
 

Kvalitativ innehållsanalys används för att organisera och tolka material från intervjuer mot 

nyckelord, sammanhang eller teman (Polit & Beck, 2013). Denna studie bygger på Graneheim 

och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Därför lästes hela texten 

upprepade gånger för att få en känsla av helheten. Därefter valdes meningar eller fraser ut, 

vilka innehåller information som är relevant för frågeställningarna, så kallade meningsbärande 

enheter. Därpå kondenseras de meningsbärande enheterna i syfte att korta ned tesen men 

fortfarande bibehålla hela innehållet. De kondenserade meningsenheterna kodades sedan och 

grupperades i kategorier som återspeglar det centrala budskapet i intervjuerna. Se "Tabell 1" 

för exempel. 
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Tabell 1: Exempel på hur analysprocessen utvecklades från  meningsenheter till kategorier.  

 

Validitet och reliabilitet  
  
Farrelly (2002) föreslår att studiens deltagare skall få möjlighet att läsa igenom den 

transkriberade texten av intervjun för att konfirmera att texten innehåller det de vill säga, detta 

ökar trovärdigheten. Författarna valde att vara mycket trogna intervjuernas innehåll istället för 

att låta deltagarna läsa igenom sina intervjuer. Vidare menar Graneheim och Lundman (2004) 

att trovärdigheten i studien stärks om det är stor variation av deltagare, för att ge en bredare 

bild av det studerade ämnet. Deltagarna i denna studie hade ett brett åldersspann, en variation 

i antal arbetade år som ambulanssjuksköterskor samt var av båda kön. Ahrne och Svensson 

(2011, s. 44) menar att det finns risk att intervjuerna endast speglar den enskilda individen om 

det är ett par deltagare. Ett deltagarantal mellan sex och åtta personer är bra, men önskvärt är 

att ha fler. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är mängden data som samlas in viktigt för 

att besvara syftet och för att öka trovärdigheten. Mängden data varierar beroende på ämnet 

som studeras. Då lite över en tredjedel av sjuksköterskorna på ambulansstationen intervjuats 

bedömdes antalet intervjuer vara tillräckligt. 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter  

Koder Underkategorier Kategori 

Man skyndar sig så fort 

man kan men man får ju 

aldrig låta den biten gå 

över...risker är det ju 

men vi får ju aldrig börja 

ta medvetet förstora 

risker...alla tror jag säger 

att om man går på jobbet 

kl 08 på morgonen vill 

man gå hem kl 20 på 

kvällen på samma 

ben...man vill ju vara 

oskadad fysiskt ialla fall. 

Skyndar sig så fort 

man kan, får aldrig 

ta för stora risker 

vill vara oskadad 

rent fysiskt i alla 

fall. 

Inte ta för stora 

risker vid 

bilkörning. 

Egna säkerheten 

framför patientens 

liv. 

Trafiksäkerhet 

inom 

ambulanssjukvård. 

För vi ska ju vara 

fastspänd men det 

slarvas lite med det....det 

är ju..svårt att hålla på 

med kompressioner och 

vara fastspänd till 

exempel så då gäller det 

att ha någon bra chaufför 

som man litar på. 

Ska vara fastspänd 

men slarvas med 

det. Svårt att vara 

fastspänd och göra 

kompressioner, 

gäller att lita på 

chauffören. 

Vårda under 

transport och 

egen säkerhet. 

Patientens liv 

framför min egen 

säkerhet. 

Efter 14 timmar var man 

ju alldeles för trött 

egentligen för att kunna 

göra ett bra jobb eller 

kunna köra bil säkert. 

Efter 14 timmar var 

man ju för trött för 

att kunna köra bil 

säkert. 

För trött för 

bilkörning. 

Sjuksköterskors oro 

för att köra 

ambulans vid 

trötthet. 
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Ambitionen var att båda författarna utförde alla intervjuerna tillsammans. Enligt Trost (2005, 

s. 46) kan två intervjuare komplettera varandra, vilket kan ses som en fördel då det är första 

gångerna författarna intervjuar. Tong et al. (2007) beskriver att forskaren vid användning av 

kvalitativa metoder är nära deltagarna, vilket innebär att personlig bias inte helt kan undvikas. 

För att inte påverka för mycket avstod en av författarna att delta i två av intervjuerna, 

eftersom denne tidigare arbetat tillsammans med deltagarna. Resterande intervjuer utfördes i 

båda författarnas närvaro. 

 

Intervjuerna berör ämnen som kan uppfattas känsliga, exempelvis vad som kan förbättras i 

omvårdnaden, om att avstå från att utföra omvårdnadsåtgärder och diskussion angående 

arbetsmiljön. Intervjuer kan göra att deltagarna ej berättar allt, eller inte vill berätta om 

misstag som har skett, då författarna vet vem som sagt det. En nackdel med intervjuer är 

enligt Ahrne och Svensson (2011, s. 57) att deltagaren vill skapa sig en egen identitet och 

kunna imponera på intervjuaren. Deltagarna i denna studie upplevdes som ärliga och flera 

berättade om begågna misstag och liknande upplevelser. Det upplevdes att när deltagarna 

pratade om situationer som de kunnat förbättra, var det organisatoriska strukturer som var 

grunden till att något gått mindre bra, snarare än bristande egen kompetens, vilket kanske 

underlättade diskussionen kring misstag.  

 

Båda författarna arbetar inom Region Jämtland Härjedalen och har träffat några deltagare 

inom det egna arbetet. Dock känner inte författarna deltagarna personligen. Att båda  

har vana av akutsjukvård ses som en styrka, i och med att det medför en inblick i hur det är att 

arbeta inom området. Därtill medför det förståelse för slang och uttryck som deltagarna 

använder.  

 

Frågorna utformades först så att deltagarna skulle beskriva hur det är nu med tolvtimmarskift 

inom områdena omvårdnad, trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Och därefter beskriva hur de 

arbetade i tjugofyratimmars skift inom samma områden. Vid intervjuerna beskrev ändå alla 

deltagare sina upplevelser utgående utifrån arbetspass på tolv timmar i jämförelse med 

tjugofyratimmarspass. 

 

Samtliga intervjuer utfördes mellan 08:15 och 22:00. Detta berikade intervjuerna eftersom 

deltagarna beskrev hur arbetet framstod över hela dygnet. Ofta förklarade de mer tydligt hur 

det var under den tid som de intervjuade. Till exempel de som precis börjat nattskift pratade 
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mer om inför natten och på dagen kunde det vara om utebliven rast. Ingen deltagare 

intervjuades i slutet av ett nattpass. 

 

Reliabiliteten stärks enligt Farelly (2002) när forskarna beskriver hur analysen av data gått till 

och när de inte varit slarviga i processen. Den ene författaren transkriberade intervjuerna, 

sedan bildades meningsenheter och kondenserade meningsenheter utifrån syftet. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) stärks trovärdigheten genom att korrekta meningsenheter 

väljs ut. Det kan det vara svårt med för stora meningsenheter därför att de kan innehålla olika 

innebörder. Ifall det är för små meningsenheter riskerar innebörden försvinna i 

kondenseringen. Det togs medvetet ut för stora meningsenheter för att undvika att någon data 

skulle råka försvinna. Detta analysarbete utfördes enskilt och när det var färdigt gick 

författarna igenom det tillsammans. Gemensamt korrigerades meningsenheter som var för 

stora och det kontrollerades att kondenserde meningsenheter verkligen speglade deltagarens 

utsago. Graneheim och Lundman (2004) menar att en dialog mellan författarna inte enbart är 

till för att granska att datan är analyserad på samma sätt, utan också bekräfta att forskarna är 

överens om att analysen är korrekt, detta stärker trovärdigheten i studien. De kondenserade 

meningsenheterna kodades för att sedan bilda kategorier och underkategorier, vilka bildade 

resultatet. Resultatet styrks av olika citat från den transkriberade texten, vilket enligt 

Graneheim och Lundman (2004) stärker trovärdigheten och överförbarheten. I denna del av 

analysen fanns för författarna möjlighet att fysiskt befinna sig på samma plats och arbeta, 

vilket underlättat då eventuella problem eller funderingar kunnat diskuteras.  

 

 

 

 

 

Resultat  

Syftet var att belysa ambulanssjuksköterskornas upplevelser av omvårdnad och trafiksäkerhet 

efter förändrad dygntjänstgöring från tjugofyratimmarsskift till tolvtimmarsskift. Under 
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analysen av utförda intervjuer framträdde två kategorier och nio underkategorier, se "Tabell 

2". 

Tabell 2: Översikt kategori och underkategori 

 

 

Omvårdnad inom ambulanssjukvård 

Kategorin "Omvårdnad inom ambulanssjukvård" presenteras genom sex underkategorier. 

Fortsatt stress vid omvårdnad vid hög arbetsbelastning, att bättre klara av stressande och 

utmanade situationer, att bättre kunna planera och förbereda, att hinna återhämta sig, att ge ett 

bättre bemötande i krävande situationer, att ha patienten i fokus under ambulanstransport 

Fortsatt stress vid omvårdnad vid hög arbetsbelastning 

 

I intervjuerna framkom att omvårdnad vid hög arbetsbelastning fortfarande upplevs likadant 

efter införandet av tolvtimmarsskift. Sjuksköterskorna uppgav att de vill ta sig tid hos 

patienten, men vissa upplevde att det var svårt om det fanns väntande larm. Det var inte 

ovanligt att SOS under pågående uppdrag meddelade ambulansbesättningen att de måste 

arbeta snabbare, eftersom det låg uppdrag och väntade. Detta gjorde att sjuksköterskorna 

kunde uppleva irritation och att patienter som ej var akut sjuka fick förändrad omvårdnad. 

Sjuksköterskan upplevde sig som mindre pratsam med patienterna. Däremot upplevdes ingen 

skillnad i den medicinska vården. Efter avslutat uppdrag kunde sjuksköterskorna känna dåligt 

samvete, eftersom de kunde gjort mer. Det var dock inte alla som påverkades av att det fanns 

väntande larm, utan som slutförde pågående uppdrag så som planerat. Sjuksköterskorna 

beskrev att den ökande arbetsbelastningen berodde på att antalet larm hade ökat, i 

kombination med att enskilda larm tog längre tid. Larmen tog längre tid eftersom det 

uppkommit flera snabbspår för patienterna, vilket innebär att ambulanspersonalen måste följa 

Kategori Underkategori 
Omvårdnad inom ambulanssjukvård 

 

 

 

 

 

-Fortsatt stress vid omvårdnad vid hög arbetsbelastning 
-Att bättre klara av stressande och utmanade situationer  
-Att bättre kunna planera och förbereda  
-Att hinna återhämta sig 
-Att ge ett bättre bemötande i krävande situationer 
-Att ha patienten i fokus under ambulanstransport 

Trafiksäkerhet inom ambulanssjukvård -Den egen säkerheten framför patientens liv  
-Patientens liv framför min egen säkerhet 
-Sjuksköterskans oro för att köra ambulans vid trötthet. 
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patienten längre i vårdkedjan, till exempel till röntgen och därefter till akuten. Snabbspåren 

infördes i syfte att förkorta patientens tid på akuten och hade således inget att göra med att 

ambulanspersonalen arbetade kortare skift.  

 

…Är det struligt på akuten och ligger på mycket larm känner man att man skulle vilja 

givit mycket mer, man ska kunnat göra mycket mer...att vara den här kontakten. Att 

man hinner ta extra minuter som det är överallt så är det för oss också…det kan betyda 

så mycket och det blir en bättre känsla när man lämnar av... Att man informerar på ett 

bättre sätt. Så att nee det kan kännas otillfredsställande att man inte hinner med (D4). 

 

 

Att bättre klara av stressande och utmanade situationer 
 

Ambulanssjuksköterskorna uttryckte att de blir mindre irriterade när de befinner sig i perioder 

av stress och hög arbetsbelastning efter införandet av tolvtimmarsskift. Nu upplever de en 

större förståelse och mindre irritation om en extern aktör gör ett misstag som påverkar dem. 

Till exempel att SOS larmade ut en ambulans till fel stad eller att larmet gick till fel ambulans. 

Irritationen kunde vara kvar i mötet med patienten och sjuksköterskorna försökte dölja den 

men var oroliga att det syntes i deras kroppsspråk. I intervjuerna framkom även att  konflikter 

inom arbetsgruppen förekom vid hög arbetsbelastning, trots att sjuksköterskorna ansåg att det 

var god gemenskap på ambulansstationen. Numera anser de att sådana situationer hanteras 

mycket bättre på grund av att de är mer utvilade nu än vad de var innan schemaförändringen, 

det är främst nattetid som förbättringen skett. 

...Nee vi var nog såhär bittra ihop...vi mot dom bittra... så var det nog...man känner 

ju...det är ingen som mår bra...inget som är lycklig....man är ju för stressad helt enkelt. 

/.../ Man kände ju det att det här är 100% skillnad...det i sin tur får ju så klart effekter 

gentemot arbetskamrater...patienter...familj...egentligen alla man stöter på...för att man 

är mer harmonisk...mer glad och mer utvilad (D2). 

Att bättre kunna planera och förbereda 
 

Sjuksköterskorna upplever att de har bättre möjlighet att planera och förbereda sig inför 

nattarbete efter bytet till tolvtimmarskift. De anser även att oron för att det ska bli en jobbig 

natt har minskat. De vet att de klarar att arbeta nattetid och de känner sig lugnare nu eftersom 

de vet att de inte behöver vara vakna hela dygnet. Detta avspeglar sig i arbetet också dagtid, 

eftersom de stressar mindre och behöver inte jaga vilotid. Sjuksköterskorna anser att 

tolvtimmarsskiften är långa men hanterbara. De kan uppleva trötthet på morgonen om det 

varit larm hela natten, men när de arbetade dygn kunde den tröttheten infinna sig redan på 

kvällen. När de arbetade tjugofyratimmarsskift kunde det bli en lugn natt, men andra gånger 
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var de igång i över tjugo timmar. Om de varit hemma i det privata och haft hushållssysslor att 

uträtta kändes det ändå lättare att arbeta kommande natt, än när de arbetade dygn och redan 

varit på arbetet hela dagen när natten infann sig. Det upplevdes vara en anspänning att vara på 

arbetet, även om det var lugnt och de hade få inkommande larm. Nu när sjuksköterskorna 

tycker sig vara piggare och mer alerta, anser de att omvårdnaden är av högre kvalité. De har i 

mötet med patienten mer empati och tålamod än vad de hade när de arbetade dygn, framför 

allt under natten. 

… På natten säger vi, när man var så där 20:e timman så att säga då var man såhär, 

alltså grinig rent utsagt, vad fan du ringer för. Man kanske inte sa det så men man 

utstrålade liksom det (D2). 

 

 ... Ett specifikt larm där jag var mitt allra sämsta jag.. när vi var till en /.../ som har 

 hotat att ta liv av sig många gånger väldigt känd och jag har lyckats träffa /.../ varje 

 gång tror jag…det var åttonde gången så man kommer dit och så har han samma 

 attityd hela tiden….jag vill inte bli hjälpt utav er… jag tänker ta mitt liv… väldigt 

 dryg attityd mot oss…liksom står med knivar å sådär.. då på grund av trötthet och 

 lesshet…väldigt trött så började jag bli uppkäftig tillbaks…det har jag aldrig varit med 

 han förut… för klappar man han på kinden och stryker medhårds går det jättebra…. 

 Men då kände jag liksom…då kom mina allra sämsta sidor fram... så jag började 

 käfta tillbaka liksom och vara…men strunta i det du..samma attityd tillbaka …det 

 slutade med poliseskort…det gick inte att ta med honom…helt vansinnig och galen på 

 mig… (D4) 
 

 Att hinna återhämta sig  
 

Sjuksköterskorna upplevde att det tog lång tid att återhämta sig när de arbetade 

tjugofyratimmarspass. De långa ledigheterna som dygnspassen resulterade i var inte mycket 

värda, eftersom stor del av tiden gick åt till att vara trött. Om de arbetade fredag och söndag 

dygn så gick den lediga lördagen åt till återhämtning, för att orka arbeta dagen efter. Efter 

införandet av tolvtimmarspass fick sjuksköterskorna möjlighet att slappna av och sova utan att 

bli störda nattetid. De upplever att de nu är piggare. Det  är lättare att gå till arbetet och de 

mår bättre och är gladare på fritiden. Detta avspeglar sig i bemötandet mot såväl kollegor som 

patienter. Nu när de ej längre behöver ta varje tillfälle i akt att vila, kan de istället umgås med 

kollegor, de stunder de ej har pågående uppdrag. De anser sig kunna ge mer högkvalitativ 

omvårdnad under hela arbetspasset, med vetskap om att de snart får gå hem. 

 

...Tycker man känner sig lite fräschare i huvudet både när man jobbar och när man ska 

till jobbet, att man känner sig mer utvilad. det är lite lättare att härda ut tolv timmar än 

24 timmar/.../ de där tolv timmarna det är att föredra helt klart (D5). 
 

...Det är skönare att slippa vara utmattad efter ett arbetspass det tar två-tre dagar att 

återhämta sig efter ett jobbigt dygn, sen skulle man jobba dygn igen (D3). 
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Att ge ett bättre bemötande i krävande situationer 
 

Sjuksköterskorna beskrev i intervjuerna att deras medicinska bedömning kunde skilja sig från 

patientens och anhörigas uppfattning om hur sjuk patienten var. Detta kunde resultera i att 

ambulanssjuksköterskan lämnade patienten hemma, eller föreslog annat transportsätt till 

sjukhus. När patienten blev nekad ambulanstransport kunde det uppstå en aggressiv och 

ibland hotfull stämning. Sjuksköterskorna uttryckte att både anhöriga och patienten hotat 

anmäla dem och krävt att få deras namn och personnummer. Efter arbetstidsförändringen 

upplever de att patienter som inte är i behov av ambulans får ett bättre bemötande. Det har 

också blivit lättare att diskutera och motivera varför patienten ska stanna hemma. Detta har 

föranlett att de nu känner att de transporterar färre patienter till sjukhuset. De kan istället 

hjälpa patienterna till rätt vårdnivå, genom att exempelvis boka tid på hälsocentralen eller 

kontakta hemsjukvården. Det är främst nattetid och tidig morgon som sjuksköterskorna 

känner att de har mer tålamod och ork att hjälpa patienterna till rätt vårdnivå. När de arbetade 

tjugofyratimmarsskift kunde de i slutet av arbetspasset uppleva frustration och irritation över 

att patienterna inte förstår att de inte är i behov av ambulanstransport. 

 

...Bara jag känner att jag tar ett rätt beslut och att jag liksom har försökt att förklara 

att det finns två ambulanser i hela XXX kommun och att vi kanske liksom inte kör din 

mamma för den här enkla åkomman. Då blir vi upptagna i 45 minuter under den tiden 

kanske ett barn sätter något i halsen, hjärtstopp eller trafikolycka så vi finns 

tillgängliga för den personen...förstår dem inte det så (D3). 
 

...Jag har ju ändå inte varit här så länge så kan jag liksom på ett mycket bättre sätt 

försöka förklara för den här personen skillnaden mellan fysisk sjukdom, ångest och sen 

försöka också att liksom undervisa människan /.../ jag tycker vi 

har/.../utbildningsansvar för folk som man träffar (D2). 

  

 

 

 

 

 
 

Att ha patienten i fokus under ambulanstransport 
 

 I intervjuerna framkom att sjuksköterskorna upplevde att en god kommunikation mellan 

förare och vårdare är viktigt för att kunna ge optimal omvårdnad till patienten under transport. 

Det kan handla om att ambulansen måste stanna för att EKG ska tas eller en venös infart ska 
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etableras. Det kan också handla om att chauffören skall anpassa körningen utifrån patientens 

hälsotillstånd och prioritet till sjukhus. Denna kommunikation har inte påverkats efter bytet 

från tjugofyratimmarsskift till tolvtimmarsskift, den uppfattas fortfarande som välfungerande. 

Sjuksköterskorna upplevde sig vara nöjda med den omvårdnad de kunde ge under transport, 

både när de arbetade dygn och delade dygn. Att ge omvårdnad under transport kunde dock 

upplevas som lättare nu jämfört med tidigare, då chauffören tycks köra mjukare när denne är 

pigg och uppmärksam. Höga hastigheter på raksträckor går bra, men hastiga inbromsningar, 

farthinder eller tvära svängar försvårar omvårdnadsarbetet. Bland annat genom att patienten 

spänner sig och försöker hålla i sig, vilket försvårar kommunikationen.  

 

 ...Kör man fort och lite ryckigt kan man inte utföra den omvårdnaden du vill. Skulle du 

behöva sätta nål och inte har gjort det är det inte säkert att du kan göra det för det blir 

för skumpigt (D1). 

 

...Det är lite personbundet är det ju fortfarande men jag tänker nu mera att alla är 

bättre chaufförer därför att alla är mera piggare och mer uppmärksam än vad man var 

förut (D2).  
 

 ...Det är väl det mesta man tänker på, dem där bak. Hela körningen planerar man efter 

det, att det ska gå och jobba och att det ska vara bekvämt (D4). 
 

Trafiksäkerhet inom ambulanssjukvård  

Kategorin trafiksäkerhet presenteras genom tre underkategorier. Egen säkerhet framför 

patientens liv, patientens liv framför min egen säkerhet och sjuksköterskans oro för att köra 

ambulans vid trötthet. 

Den egna säkerheten framför patientens liv  
 

När det inkommer allvarliga larm upplever sjuksköterskorna att de blir mer alerta och ”taggar 

till”, vilket gör dem till bättre chaufförer, oavsett tid på dygnet. De upplever inte att det 

förändrats efter införandet av delade dygn. Sjuksköterskorna uppger sig ha en önskan om att 

snabbt komma fram till patienten för att kunna hjälpa. De är medvetna om att patientens 

tillstånd kan försämras ifall det tar lång tid innan de kommer fram, i värsta fall kan det 

innebära att patientens liv inte går att rädda. I dessa situationer beskrev sjuksköterskorna att 

de prioriterar sin egen säkerhet och inte kör fortare än vad som känns säkert. Även om det tar 

längre tid att ta sig till patienten, anser de att det viktigaste är att de kommer fram. De kan 

förkorta tiden till patienten genom att köra fortare, men det upplevs öka risken för 

trafikolyckor. Det hjälper inte patienten om de kör av vägen. Sjuksköterskorna upplever inte 

att arbetstidsförändringen har påverkat deras säkerhetstänkande, eller att de tar högre risker 
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nu. De försöker anpassa hastigheten efter väder och vägförhållanden. Därtill finns faktorer i 

trafiken som är utanför deras kontroll, så som andra trafikanter och vilda djur som de behöver 

ta hänsyn till. 

 
...Varför tog det så långt tid.....hallå där vi har kört som galningar till XXX...tror du vi 

flyger...vi åker efter vägen i trafik...i mörker det är halt väglag...naturlagarna gäller även för 

ambulansbilar...man måste ju försöka att stå anhörigas frustration...en minut för dem kan 

vara som en timme...man får göra det bästa....(D7). 
 

...Man har det ansvaret när man kör, framför allt på prio 1. Att man missar något, ett djur 

eller att man missar något, man ser inte en bil, man skall köra mot rött då är man orolig att 

strula till det…(D4). 

Patientens liv framför min egen säkerhet 
 

Sjuksköterskorna upplever att deras egen säkerhet minskar när de inte använder bilbältet 

under transport. De gånger de inte använder bilbältet är när de vårdar i ambulansen. 

Sjuksköterskorna uppger att de förändrade arbetstiderna inte har förändrat möjligheterna att 

använda bilbältet. De anser att det är ambulansens utformning som behöver förändras. De 

uppger i intervjuerna att de vid icke vårdkrävande patienter kan använda bältet och samtidigt 

utföra de omvårdnadsåtgärder som behövs, tex bara kontrollera vitalparametrarna. Vid akut 

sjuka patienter försöker de istället utföra flera omvårdnadsåtgärder i hemmet, för att de ska 

kunna använda bältet under transporten in till sjukhuset. Exempel på när sjuksköterskan anser 

att de måste knäppa loss bältet är om en immobiliserad patient börjar kräkas, eller för att 

genomföra kompressioner vid hjärtstopp. Om sjuksköterskorna tar av sig bältet meddelar de 

chauffören att de gjort det, för att chauffören ska anpassa körningen. 

 

...Det är ju det här med att vara fastspänd som kan vara lite knepigt ibland. Att man  

aldrig tar på sig det, det beror på vart man är och hur långt du ska. Åker man längre är 

det väl lättare att ta på sig bältet, åker man inom stan hinner man knappt ta på sig det 

innan man kör in på akuten, då ska du ändå hålla på att undersöka patienten...(D1). 

Sjuksköterskors oro för att köra ambulans vid trötthet 
 

Sjuksköterskorna upplever att trafiksäkerheten var mest hotad i slutet av ett 

tjugofyratimmarsskift, eftersom det var under den perioden de var som tröttast. De kan 

fortfarande vara trötta i slutet av natten när de arbetar tolvtimmarsskift, om de haft många 

larm. Förut kunde den tröttheten infinna sig redan på kvällen. Efter bytet från 

dygnstjänstgöring till delade dygn upplever sjuksköterskorna att de är mer uppmärksamma 

och säkrare chaufförer, eftersom de inte är lika trötta och risken att somna vid ratten minskat. 

Under tiden de arbetade hela dygn kände sjuksköterskorna ibland att de var nära att somna vid 
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ratten, men det skedde aldrig. Det berättas dock att de kommit till en plats utan att minnas inte 

exakt hur de tog sig dit, flera minuter är som bortblåsta. När de var vårdare kände de en oro 

över att chauffören skulle somna framför ratten och köra av vägen. För att kontrollera att 

chauffören var vaken ställde de ibland ”dumma” frågor. Nu när de arbetar tolvtimmarskift 

anser de att deras oro har minskat, de känner att de inte i samma utsträckning behöver 

kontrollera att chauffören är vaken. Sjuksköterskorna beskrev att det efter införandet av 

delade dygn är främst på natten, vid icke akuta larm, som trafiksäkerheten har förbättrats, 

eftersom de inte är lika trötta. 

 

...Privat skulle jag aldrig sätta mig bakom ratten i det läget som jag gjorde här 100-tals 

gånger med den tröttheten som man hade...det skulle jag aldrig drömma om… (D2). 
 

...Det är 100% bättre än vad den var tidigare…..jag tror inte man är särskilt bra 

bilförare fyra på morgonen om man suttit och kört bil i tjugo timmar. Mot slutet ställde 

vi till och med ambulanser sådär på morgonen, vi ringde upp och sa det, vi ställer den 

här bilen för ingen av oss kan köra bil längre…. (D3). 
 

Diskussion 

Studiens syfte var att belysa ambulanssjuksköterskornas upplevelser av omvårdnad och 

trafiksäkerhet efter den förändrade dygnstjänstgöringen till tolvtimmarsskift. Under 

analysarbetet framkom två kategorier: Omvårdnad inom ambulanssjukvård och 

Trafiksäkerhet inom ambulanssjukvård.  

Virginia Hendersons omvårdnadsteori kan anses lämplig att utgå ifrån, då den beskriver 

omvårdnad utifrån ett brett perspektiv, från samtalet med patienten till vikten av att utföra 

medicinska behandlingar. I studiens resultat beträffande Omvårdnad inom ambulanssjukvård 

framkom det att sjuksköterskorna upplevde sig mer sociala och att de gav mer information till 

patienterna efter införandet av delade dygn, främst till de patienter som sjuksköterskorna 

anser inte är akut sjuka. Det stöds av Wiman et al. (2007), i vars studie det framkommer att 

patienterna i initialt skedet kände sig trygga när den första bedömningen utfördes parallellt 

med att anamnesen inhämtades. Ifall personalen inte kunde identifiera någon allvarlig skada 

pratade personalen mindre med patienten. Informationen som gavs var mer formell än 

personlig. Patienten blev besviken och upplevde att denne blev övergiven. Holmberg et al. 

(2014) intervjuade patienter om mötet med ambulanspersonalen. I de fall ambulanspersonalen 

var osocial kunde patienten känna sig obetydlig. Om vårdaren däremot var emotionellt 

närvarande skapades en avslappnad atmosfär. Patienten kände sig då inbjuden i vården och 

upplevde att personalen lyssnade på denne, de kunde samtala som vänner. Enligt 

(Hendersson, 1966, s. 22) ska sjuksköterska-patientrelationen utvecklas på ett konstruktivt 
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sätt. Sjuksköterskan ska oupphörligt försöka förstå patientens grundläggande emotionella- och 

kroppsliga behov genom att aktivt lyssna. Patienten har alltid behov, men de varierar 

beroende på patientens diagnos, tillstånd och behovsupplevelse. 

Deltagarna upplevde att de var nöjda med hur chauffören framförde ambulansen och 

omvårdnaden som de kunde utföra under transport. Det som förändrats efter införandet av 

delade dygn är att chauffören planerar sin körning bättre och därmed gör färre kraftiga 

inbromsnignar och tvära svängar. Henderson (1966, s. 67) beskriver att patienten ska få hjälp 

att upprätthålla en bekväm kroppsställning när denne sitter eller ligger. Enligt Togher et al. 

(2012) ansåg patienterna att de inte var bekvämt under ambulanstransporten, några uttryckte 

att det var den värsta färd de varit med om när ambulansen krängde. Ambulanspersonalen 

uppfattade emellertid inte att patienten tyckte det var obehagligt.  

Hendersson (1966, s. 34) beskriver att omvårdnaden ska anpassas efter patientens tillstånd 

och önskemål. Efter arbetstidsförändringen upplevde sjuksköterskorna att de hade mer ork 

och tålamod att hjälpa patienten till rätt vårdnivå och ge ett bättre bemötande. De upplevde att 

fler patienter blev hänvisade till primärvård och färre transporterades till sjukhus. Enligt 

Caruso (2014) försämras prestationsförmåga vid långa arbetspass. Vidare beskriver Griffiths 

et al. (2014) att sjuksköterskor har sämre kvalité i sitt arbete om de arbetar mer än tolv 

timmar.  

I denna studie framkommer att sjuksköterskorna anser vårdkvalitén vara konstant hög 

beträffande akut sjuka patienter, oavsett tid på dygnet eller hur länge de arbetat, vilket förblev 

oförändrat efter införandet av tolvtimmarsskift. Detta överensstämmer med resultatet Allen et 

al. (2001) frambringade, när de jämförde arbetsprestationen hos ambulanspersonalen vid tolv-

och tjugofyratimmarsskift och den visade sig vara jämbördig. Barger et al. (2006) kom dock  

fram till att trötthet försämrar patientsäkerheten. Läkare som arbetade fem eller fler arbetspass 

á minst tjugofyra timmar per månad, var utmattade i den grad att de riskerade somna under 

operationer.  

 

Deltagarna i denna studie upplevde att de kände sig piggare på fritiden efter övergången till 

tolvtimmarsskift, vilket hade positiv effekt på omvårdnaden. Den långa ledigheten var inte 

värd mycket när den till stor del gick åt till att vara trött. Wiitavaara et al. (2007) kom fram till 

motsatsen. De beskriver i sin studie att ambulanspersonalen som arbetade tolv-eller 

tjugofyratimmarsskift ville arbeta långa arbetspass eftersom det gav långa ledigheter, vilket 

gjorde att de mådde bättre. Enligt Guyette et al. (2013) finns varierande möjligheter till vila 

under arbetstid. De som arbetade halva dygn sov i snitt en timme per skift, medan de som 
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arbetade dygn sov cirka sju timmar varje arbetspass. Vidare beskriver Manacci et al. (1999) 

att oregelbunden sömn, antal uppdrag och stressiga uppdrag påverkar sjuksköterskorna mer än 

arbetspassets längd. I denna studie framkommer emellertid att uppdragen i sig liksom 

arbetspassets längd båda påverkar sjuksköterskorna. Justering av arbetspassets längd hade 

förvisso positiva effekter på såväl omvårdnaden som trafiksäkerheten, men antalet stressiga 

uppdrag kvarstår. 

 

Beträffande trafiksäkerhet inom ambulanssjukvård prioriterade denna studies deltagare 

patientvården högre än sin egen säkerhet och valde bort bältet såvida det krävdes för utföra 

omvårdnadsåtgärder. Bytet från dygntjänsgöring till delade dygn förändrade inte det 

problemet utan sjuksköterskorna ansåg att det var ambulansens utformning som behövde 

förändras. Detta stöds av Suserud et al. (2013) som kom fram till att ambulanspersonal oftast 

tar av sig bältet i samband med att ambulansen färdas i hög hastighet. För att kunna använda 

säkerhetsbälte under transport beskrev deltagarna att de försöker göra mycket av vården i 

hemmet innan avfärd till sjukhuset. Enligt Hendersons (1966, s. 23) omvårdnadsteori ska 

åtgärder anpassas efter patientens tillstånd och det är korrekt att utföra omvårdnadsåtgärder 

om patienten är i behov av dem. Utifrån Prehospital trauma life support (PHTLS) synsätt går 

säkerheten för vårdaren före vården till patienten (Salmone och Pons, 2007, s. 88-90). 

Enligt Hendersson (1966, s. 67) ska sjuksköterskorna undvika faror i omgivningen som kan 

skada patienten eller andra personer. I denna studie beskrev deltagarna att det är mindre risk 

att somna vid ratten efter bytet till tolvtimmarskift, eftersom de upplever sig piggare och mer 

alerta nu. Detta stöds av Takeyama et al. (2009) som kom fram till att ambulanspersonal som 

varit i tjänst i tjugofyra timmar kände sig tröttare och var mindre alerta än de som kunde vila 

mellan 4-6 timmar under ett dygn. Arnedt et al. (2005) visar i att personer som varit vaken i 

perioder uppemot två dygn har samma körförmåga som en person som har 0,4-0,5 promille i 

blodet. I Sverige är det enligt Lagen om straff för vissa trafikbrott SFS (1951:649)  rattfylleri 

om chauffören har en promille halt på 0,2. 

Sjuksköterskorna kunde vara trötta men om det inkom ett prio ett-larm piggnade de till. De 

upplevde att trafiksäkerheten var mer hotad vid larm som hade lägre prioritet. Detta gällde 

både när de arbetade hela och halva dygn. Lundälv (2002) kom däremot fram till att två 

tredjedelar av ambulanskollisionerna sker under prio ett-larm.  
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Begränsningar 

Det valdes att exkludera ambulanspersonal utan legitimation. Ambulanssjukvårdare hade 

kunnat tillföra ytterligare information, men det ansågs inte etiskt försvarbart att inkludera den 

gruppen, eftersom det endast fanns en anställd inom ambulansverksamheten. Det var då inte 

möjligt att garantera deltagarna konfidentiallitet. För att kunna jämföra hur det är nu, 

gentemot hur det var innan schemaförändringen, valdes det att exkludera de som arbetat 

mindre än ett och ett halvt år, vilket ledde till att samtliga sjuksköterskor under trettio år 

exkluderades. Två intervjuer fick avbrytas för att det inkom ambulansuppdrag. Den ena 

intervjun kunde fullföljas samma dag, den andra återupptogs två dagar senare. Det var cirka 

3-5 minuter kvar av intervjuerna och det bör rimligtvis inte ha påverkat resultatet nämndvärt. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är överförbarhet viktigt inom kvalitativ forskning. 

Några ambulanssjuksköterskor har bytt till en annan arbetsplats efter skiftförändringen. Det är 

dock svårt att veta om det hade med tolvtimmars passen att göra. Därmed finns risk för att de 

som intervjuats är de som är mer positiva till förändringen och därför valde att stanna kvar. 

Att utföra en studie innan och efter schemaförändringen hade kanske gett mer tillförlitligt  

resultat. Resultatet kan likväl vara överförbart och ge en inblick i de dagliga situationer som 

kan upplevas av sjuksköterskor anställda vid ambulansstationer med liknande belastning. 

Kanske kan det vara överförbart  även till andra grupper, så som till läkare med hög 

arbetsbelastning och långa arbetspass, eller sjuksköterskor inom slutenvård som arbetar 

dubbla skift. Graneheim och Lundman (2004) menar att författarna kan ge förslag på andra 

områden som resultatet kan överföras till, men att det är upp till läsaren att avgöra om 

resultatet är möjligt att överföra till en annan kontext. Det har valts att undersöka hur 

omvårdnad och trafiksäkerhet har påverkats efter arbetstidsförändringen. Det i sig är breda 

ämnesområden vilka skulle kunna studeras djupare och mer ingående. Denna studie ger likväl 

en överblick av ambulanspersonalens åsikter.   
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Slutsats  

Tolvtimmars arbetsskift förefaller mer gynnsamt för omvårdnad och trafiksäkerhet än 

tjugofyratimmarsskift. Detta antyder att personal- och patientsäkerheten förbättrats vid 

ambulanstransport sedan genomförd förkortad arbetstidsförändring. Vidare orkar 

ambulanspersonal som arbetar tolvtimmarspass bättre motivera patienten till rätt vårdnivå, 

vilket rimligtvis kan fördela arbetsbelastningen jämnare mellan primära vårdenheter och 

akutmottagningen. Detta bör ur ett samhällsperspektiv vara mer kostnadseffektivt eftersom 

det torde vara mindre kostsamt att träffa en läkare på dagtid än på natten, det upptar mindre 

resurser på akutmottagningen och minskar beläggningarna på sjukhus. Ett annat alternativ för 

att minska belastningen på ambulanssjukvården kan också vara att SOS förändrar sina 

utlarmingskriterier för att minska antalet ambulansuppdrag där patienten ej är i behov av 

ambulans, eller när ambulanspersonalen upplever att de inte orkar arbeta tjugofyra timmar i 

sträck, skulle arbetsgivaren kanske kunna tänkas överväga en förkortning av arbetstid, eller 

tillsätta fler ambulanser i tjänst, i syfte att förbättra omvårdnaden.  Detta skulle ur ekonomisk 

synvinkel kanske kunna friställa fler resurser inom ambulanssjukvården och därigenom 

förbättra möjligheterna för sjuksköterskorna att ta ut rast och minska arbetsbelastningen. I 

denna studie redovisas sjuksköterskornas upplevelser av omvårdnad efter införandet av 

tolvtimmarsskift. För att belysa patientens upplevelse av omvårdnad när ambulanspersonalen 

arbetar tjugofyra - och tolvtimmarskift behövs fler kvalitativa studier utföras. För framtida 

forskning behöver också kompletterande kvantitativa studier för att kunna dra slutsatser om 

det är fler patienter som hamnar på rätt vårdnivå när ambulanspersonalen arbetar kortare 

arbesskift. 
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