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Abstrakt

Bakgrund: Att ambulanspersonal ibland utsätts för särskilt psykiskt svåra uppdrag ses för

många som en självklarhet, men hur ambulanspersonalens psykiska mående påverkas är inte

lika känt.

Syfte: Syftet är att systematiskt undersöka hur ambulanspersonal påverkas psykiskt av

traumatiska sällanhändelser.

Metod: Studien är en integrativ litteraturstudie. Totalt inkluderades elva artiklar som utgjorde

resultatet. Studiens resultatet bildade tre huvudteman, upplevda traumatiska sällanhändelser,

psykologiska effekter samt demografiska och geografiska skillnader kopplat till traumatiska

sällanhändelser.

Resultat: Majoriteten hade utsatts för minst en traumatisk sällanhändelse. Vanliga

psykologiska effekter var PTSD, ångest och sömnproblem. Det fanns geografiska och

demografiska skillnader kopplat till traumatiska sällanhändelser, men trots detta upplevde

flertalet att de blev stärkta av sitt ambulansyrke.

Slutsats: Ambulanspersonal riskerar i hög grad att utveckla psykisk ohälsa.

Nyckelord

Ambulanspersonal, PTSD, upplevelse, psykisk ohälsa, sällanhändelser, stora trauman,
psykologiska trauman.
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Abstract

Background: Paramedics are sometimes exposed to particularly psychologically difficult

tasks, which also is a common perception by the public. However, how the paramedics'

mental well-being is affected is not as well known.

Aim: The aim was to systematically investigate how paramedics are psychologically affected

by rare traumatic events.

Methods: Integrative literature study was the chosen method of this study. A total of eleven
articles were included which made up the result. The results of the study formed three main
themes, experienced traumatic rare events, psychological effects and demographic and
geographical differences linked to traumatic rare events.
Results: The majority had been exposed to at least one rare traumatic event. Common

psychological effects were PTSD, anxiety and sleep problems. There were geographic and

demographic differences linked to traumatic rare events, but despite this, the majority felt that

they were strengthened by their ambulance profession.

Conclusion: Paramedics are at high risk of developing mental illness.

Keywords

Ambulance personnel, PTSD, experience, mental illness, rare events, major trauma,
psychological trauma.
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Problemområde

Ambulanspersonal förväntas vara förberedda inför alla typer av traumatiska händelser, även

de sällan förekommande (Jonsson, 2016). Under utbildning och introduktion läggs stor vikt i

träning inför denna typen av händelser, och det åligger varje verksamhetschef ett ansvar att se

till att ambulanspersonal har tillräcklig utbildning som är nödvändig för att kunna hantera alla

arbetsuppgifter som omfattar prehospital ambulanssjukvård (SOSFS 2009:10). Allmänheten,

inkluderat patienter, anhöriga samt personal utanför prehospital ambulanssjukvård kan ha

svårt att bilda sig en förståelse och uppfattning av vad ambulanssjukvård innebär (Blomstedt

et al., 2013). De vanligaste av ambulanspersonalens arbetsuppgifter är bedömningar och

transporter av sjuka äldre patienter till sjukhus, till följd av dagens läge med en mer avancerad

vård i hemmet eller på vårdboende, vilket också formar ambulanspersonalen därefter. Det blir

således problematiskt för ambulanspersonal att utifrån sina egna föreställningar erhålla

tillräckligt med kunskap och träning kring traumatiska händelser som är sällan

förekommande, även för erfaren personal (Bremer, 2016). Innan en traumatisk sällanhändelse

ägt rum är det problematiskt att på förhand se hur en individ hanterar situationen då variabler

som personligheter och omständigheter runt den traumatiska händelsen påverkar resultat och

dess utfall (Waterman, 2020).

Tidigare forskning visar på olika redskap för att hantera upplevelserna av traumatiska

händelser (Avraham et al., 2014). Warren-James et al. (2021) menar att ambulanspersonal,

erfarna som oerfarna behöver bearbeta den anspänning som uppstår efter erfaren traumatisk

händelse. Vidare understryker World Health Organization (WHO, 2012) vikten av att

upprätthålla samtal och diskussioner efter en traumatisk sällanhändelse, det vill säga ett

debriefingsamtal. Detta minskar risken att ambulanspersonal ska drabbas av posttraumatiskt

stressyndrom, ångest eller depression.

För att på ett djupare sätt belysa erfarenheter och upplevelser efter upplevda traumatiska

sällanhändelser bör ambulanspersonalens känslor, resurser och påverkan klarläggas. Henoch

(2021) beskriver att det är av värde att uppmärksamma ambulanspersonalens beskrivning från

händelser där essentiella frågor berörs, såsom att arbeta med döende människor. Studiens
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syfte är därför att systematiskt undersöka hur ambulanspersonal påverkas psykiskt av

traumatiska sällanhändelser.

Bakgrund

Ambulanssjukvården som organisation

Ambulanssjukvården har förändrats genom tid. Gårdelöv (2016) förklarar utvecklingens start

från början av 1900-talet där hästambulanser utgjorde ambulanssjukvården, med primär

uppgift att transportera smittsamma patienter utan krav på sjukvårdsutbildning. Under

1970-talet utgjordes ambulansverksamheten främst av brandmän med kortare

sjukvårdsutbildning i jämförelse med den moderna ambulansverksamheten som vi ser idag

med akutbilar och delegering av läkemedel till legitimerad personal. Denna utveckling av

resurser och kunskapskrav har inte bara gjort att fler liv räddas, utan också lett till en

förbättring av ambulanssjukvården med avancerade bedömningar och vård i hemmet. Bremer

(2016) menar att sjukvårdssystemets förändringar med färre antal akutsjukhus och bättre

tillgång till vård i hemmet har tvingat ambulansverksamheten till att bli en bedömningsresurs,

där “stay and play”-principen som innefattar mer avancerad vård i patientens hem, har ersatt

den tidigare vanligt förekommande “load and go”-principen där målet för ambulansen var

snabb avtransport för att så tidigt som möjligt nå sjukhusvård.

Newton och Hodge (2012) menar att sjuksköterskor inte alltid har levt upp till

förväntningarna för ambulanssjukvården, och att detta lett till en professionalisering av

ambulanspersonal i den prehospitala miljön med utökad utbildning. Den nya avancerade

synen på ambulanspersonal stämmer överens med Bremers (2016) beskrivning om

ambulanspersonal. Han menar att det idag finns flertalet kompetenskrav som även styrks av

Wihlborg et al. (2014) som i större utsträckning handlar om god kommunikativ förmåga,

ledningsförmåga, pedagogisk skicklighet och forskningsverksamhet, alltså inte bara

medicinteknik och kunskap inom akutsjukvård. Här vilar en komplexitet och utmaning för

framtidens ambulanspersonal som dels förväntas vara bäst på de akuta omhändertagandet

prehospitalt, men även att bemöta förväntningarna från patienter, anhöriga och resterande
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vårdkedja i tillgänglighet och triagering till lämplig vårdnivå. Rantala (2020) beskriver

ambulanssjukvårdens uppbyggnad och struktur som en organisation där så gott som alla

uppdrag utförs av två vårdare som gemensamt omhändertar och behandlar en patient. Det

prehospitala området är idag stort med upp till en miljon ambulansuppdrag inkluderat

samtliga prioriteter, från kritiska patienter med livshotande skador till lättare överflyttningar

mellan sjukhus (Bremer, 2016).

Professioner inom akut och ambulanssjukvård

I Sverige finns fyra specialistområden på magisternivå inom akutsjukvård. De fyra

professionerna är ambulanssjuksköterska, anestesisjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska

och operationssjuksköterska (Suserud, 2005). Ambulansorganisationen i andra länder kan

skilja sig från hur den ser ut i sverige. Det finns idag tre arbetskategorier inom svensk

ambulanssjukvård. Högst kompetens har legitimerade specialistsjuksköterskor, verksamma i

ambulanssjukvården. De förväntas hantera komplexa och varierade vårdsituationer i sitt

arbete. Nästa profession är den grundutbildade legitimerade sjuksköterskan som sällan blir

högst medicinskt ansvarig i ambulansen, men som har en legitimation och juridiskt får lov att

bedriva vård på samma sätt som den specialistutbildade. Förutom de två professionerna

sjuksköterska och specialistsjuksköterska finns också en sista arbetskategori,

ambulanssjukvårdare, som består av en icke legitimerad personal i ambulansteamet utan

juridisk rätt att administrera läkemedel (Wihlborg, 2018).

Suserud (2005) menar att ambulanssjuksköterskans profession är viktig då professionen

innebär högst kompetens inom ambulanssjukvård och ökar därmed säkerheten för patienterna.

Suserud (2005) framhäver även att patienterna bör ha samma rättighet till en hög vårdstandard

prehospitalt som intrahospitalt. Detta exemplifieras med att ambulanssjuksköterskan bör ses

som en lika självklar del för den prehospitala patienten som operationssjuksköterskan är för

en patient under operation eller hur intensivvårdssjuksköterskan är för patienterna på

intensivvårdsavdelningen.
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Vanliga utländska benämningar av ambulanspersonal är Emergency Medical Technician

(EMT) samt Paramedic. EMT är motsvarigheten till ambulanssjukvårdare i Sverige. En icke

legitimerad personal med kortare utbildning som får utföra de flesta arbetsuppgifterna i

ambulansen bortsett från läkemedelshantering. EMT finns i flera steg från Basic-EMT till

Advanced-EMT (National Registry of Emergency Medical Technicians, 2022). Paramedic är

motsvarigheten till den svenska ambulanssjuksköterskan med den högsta kompetensen inom

ambulanssjukvården, med högre befogenheter att administrera läkemedel prehospitalt.

Utbildningsnivån skiljer sig dock från den svenska ambulanssjuksköterskan där det ju är ett

krav att vara legitimerad sjuksköterska i grunden. Paramedic är istället en separat yrkestitel

skilt från sjuksköterskeutbildningen, som stegvis utbildar personal under lång tid för att bli

licensierade (Center for Prehospital Care, 2022).

Traumatiska händelser

En traumatisk vårdhändelse definieras inom prehospital miljö som trauma med dödlig utgång

eller svåra kroppsskador (Thompson et al., 2019). Trauma som begrepp används i

sammanhang av fysiska skador såsom huvudskador, nackskador eller andra kroppsliga skador

efter yttre trauma. Efter denna beskrivning följer en kedja av algoritmer, i form av formella

bestämmelser av traumaomhändertagande och särskilda traumasjukhus (Lendrum & Lockley,

2013). Jonsson (2016) inkluderar stora trafikolyckor med högt skadeantal som en traumatisk

händelse. Lennquist (2017) menar dock att terminologin och begreppsbeskrivning kring

traumatiska vårdhändelser skiljer sig. Inom prehospital katastrofmedicin brukar de talas om

undersökning av patienter från stora olyckor som sedan delas upp i händelser som är

hanterbara genom fördelning av resurser, och händelser som trots fördelning av resurser inte

är hanterbara. Detta går hand i hand med det svenska prehospitala sjukvårdsledningskonceptet

där termen “särskild händelse” förklaras av Rådestad (2016) som händelser så omfattande att

samverkan mellan flera myndigheter, regioner och sjukhus krävs, och där kontakt med berörd

regional tjänsteman i beredskap är nödvändig. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

om katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22) benämns detta istället som “allvarlig

händelse”.
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Jonsson (2016) talar om andra typer av traumatiska händelser, till exempel dödsfall bland

unga patienter eller situationer där stöd givits till anhöriga i kris. Petrie et al. (2018) visar på

att det finns en risk för ambulanspersonal att utveckla ångest till följd av sitt arbete. Det

behöver med andra ord inte röra sig om stora resurskrävande händelser, utan räcker oftast med

situationer där ambulanssjuksköterskan inte har möjlighet att distansera sig emotionellt.

Sällanhändelser

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB, 2012) förklarar sällanhändelser som en

händelse med låg sannolikhet att inträffa men som leder till svåra konsekvenser och kräver

särskilda förmågor att hantera. Sällanhändelser i denna kontext är exemplifierat som terror,

pandemi och väpnat angrepp medan trafikolycka, förgiftning och drunkning som av

ambulanssjuksköterskan kan upplevas som sällan förekommande räknas här som vanligt

förekommande händelser (Nerhagen et al., 2013; MSB, 2012). Utifrån Nerhagen et al. (2013)

definition av sällanhändelser är beredskapen inför dessa kriser en ständigt pågående

arbetsuppgift som löper parallellt med begränsningen av sannolikheter och konsekvenser av

olyckor (MSB, 2012). Uppdragsparallellitet mellan hälso- och sjukvård och statlig

räddningstjänst (Sjöfartsverket, 2020) benämner sällanhändelse som en oönskad händelse där

det krävs precis som vid andra händelser, en snabb och en verksam utlarmning och ibland

kontakt med tjänsteman i beredskap.

Jonsson et al. (2003) delar in prehospitala händelser som vanligt förekommande och sällan

förekommande. Studien visade att mer än hälften av alla ambulanspersonal hade upplevt en

traumatisk händelse som var sällan förekommande, något som även Jonsson (2016) beskriver.

Jonsson et al. (2003) förklarar att ambulanspersonalen själva kategoriserade vanligt

förekommande traumatiska händelserna som hjärtstopp eller mindre trafikolyckor, medan de

mer sällan förekommande traumatiska händelserna kategoriseras som självmord eller

emotionella fall som drabbat kollegor eller patienter som personalen hade privata kopplingar

till, vilket också är den definition som studien syftar till. Ambulanssjuksköterskans upplevelse

av sällanhändelser behöver inte vara kopplat till stort skadeutfall, utan kan handla mer om

händelser med psykologisk påverkan, eller där ambulanssjuksköterskor inte känner sig

tillräcklig. Detta beskrivs i studien som en traumatisk sällanhändelse.
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Psykologisk påverkan efter traumatisk sällanhändelse

Sällan förekommande trauma kan ha stor påverkan på ambulanspersonal, då flera känslor

engageras som enligt Jonsson och Segesten (2004) går hand i hand med de tre traumatiska

faserna. Den pre-traumatiska upplevelsen beskrivs som en “inre dialog” som var enskild

ambulanssjuksköterska har på väg ut till larmet. Här skapas en förståelse för att på bästa sätt

förbereda sig själv och kollegan för den väntade utmaningen. Detta följs av den

mid-traumatiska fasen med känsloyttringar som omedelbar, intensiv och överväldigande.

Slutligen beskrivs den posttraumatiska fasen där upplevelsen av överväldigande känslor

uppkommer såsom identifiering, misslyckande, kaos, skuld, skam, ensamhet, helande och

omorientering. Dessa känslor förstärks vid händelse av ett misslyckande att behandla symtom,

och gäller för både erfaren och oerfaren personal. Något som går återkommer i Warren-James

et al. (2021) studie som tar upp att ambulanspersonal har en relativt hög risk för att utveckla

negativa psykologiska effekter efter erfaret trauma. Studien visar även på att

ambulanspersonal tidigt i karriären, när personerna fortfarande är i träningsfas och ännu ej

hunnit uppleva hög frekvens av traumatiska händelser, tenderar att bli drabbade av ökad

stress, då negativ förväntan på den prehospitala miljön och rädslan för sällanhändelser som

barndödsfall spelar stor roll. Stress är alltså vanligt förekommande i händelser av allvarligt

trauma.

Posttraumatisk stressyndrom (PTSD), kan uppkomma hos personer som själva har drabbats,

eller blivit åskådare till, mycket svåra, livshotande och traumatiska händelser som exempelvis

olyckor, övergrepp i form av sexuellt eller annan form av fysisk eller psykisk misshandel

(Nohales et al., 2018). Elmqvist et al. (2019) beskriver att de människor som råkar ut för ett

trauma kan återuppleva traumat i form av plågsamma minnesbilder, så kallade “flashbacks”

oavsett om de försöker trycka undan dessa tankar och minnen. Det är vanligt med

återkommande mardrömmar och sömnproblem hos de personer som lider av PTSD (Milanak

et al., 2019). Vidare beskriver Breslau et al. (1998) att av de som upplevt en traumatisk

händelse så diagnostiseras ungefär en fjärdedel med PTSD. Det är vanligt att stressreaktioner

utvecklas efter att en person har varit med om en traumatisk händelse, så också hos

ambulanspersonal. Petrie et al. (2018) beskriver att ambulanspersonal världen över har en
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betydligt högre risk för att utveckla PTSD än övrig befolkning, även om man kunnat se att

prevalensen av PTSD hos ambulanspersonal tenderar att minska de senaste årtiondet.

Det är inte ovanligt att ambulanspersonal uppvisar symtom kopplat till PTSD efter

traumatiska händelser. Detta kan definieras som posttraumatiskt stress-symtom (PTSS), men

är till skillnad mot PTSD har inte ambulanspersonal med PTSS diagnostiserats med diagnosen

PTSD (Brooks & Brooks, 2021).

Perspektiv och utgångspunkter

Livsvärld

Studiens teoretiska referensram utgår från Swanson (1993) vilket knyter an till

livsvärldsperspektivet, som förklaras av Dahlberg (2003). Livsvärldsperspektivet berör

människans livsvärld och den återkommande tillvaron i varje enskild individs vardag

(Dahlberg, 2003). Detta sammankopplas med studiens problemområde som handlar om

ambulanspersonalens upplevda erfarenheter. Tolkningen av den enskilda individens livsvärld

uttrycks genom formulering av tankar och ord, för att på ett bra sätt återge berättelser

(Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdvetenskapen har sina utgångspunkter i, och behöver skapa

en anknytning till omvårdnad inom prehospital ambulanssjukvård. En tillämpning ska

eftersträvas mellan omvårdnadsvetenskapen, den medicinska kompetensen och även

genomsyras av den empiriska erfarenheten (Dahlberg, 2003).

Livsvärldsperspektivet är en del av vårdvetenskapen. Det finns däremot bryggor mellan

livsvärldsperspektivet från ett vårdvetenskapligt perspektiv till omvårdnadsvetenskap.

Livsvärld som begrepp inom omvårdnadsvetenskap exemplifieras av Dahlberg et al. (2009). I

deras definition beskrivs omvårdnaden utifrån en livsvärldsledd vård, med en mer existentiell,

karakteriserad och med en holistisk syn på vårdrelation mellan vårdgivare och vårdtagare.

Den omvårdnadsteori som är grundad av Swanson (1993) “Nursing of caring” väver samman

omvårdnadsteori med ett livsvärldsperspektiv då omvårdnad är det vi gör för patienten och

livsvärlden relaterar till patientens erfarenhet, upplevelser och resurser. För att uppnå en

omvårdnadssituation krävs det att sjuksköterskan upplever en vårdande situation, som i sin tur
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uppnås av att sjuksköterskan erhåller en omvårdnadsmässig livsvärld och kunskap

(Finfgeld-Connett, 2008). Swanson (1993) definierar sin omvårdnadsteori som en teori som är

applicerbar till alla vårdande relationer vilket inkluderar relationen sjuksköterskor emellan

men även relationen mellan sjuksköterskan och sig själv. Vidare beskrivs det överskådliga

syftet med teorin vara att omvårdnad är ett förstående vårdande med inriktning på andras

välmående. Något som också kan kopplas ihop med Finfgeld-Connett (2008), i deras

sammanfattning av omvårdnadsbegreppet, där sjuksköterskans interpersonella känslighet och

upplevda välbefinnande beskrivs. Swanson (1993) karakteriserar den “vårdande teorin” som

ett vårdande som grundar sig i en tillit till personer med utgångspunkt i kännedom av andra

människors verklighet, sk. livsvärld.

Syfte

Syftet med studien är att systematiskt undersöka hur ambulanspersonal påverkas psykiskt av

traumatiska sällanhändelser.

Metod

Design

Studien utformades som en systematisk integrativ litteraturstudie för att granska och

sammanställa befintlig forskning inom vårt valda problemområde (Whittemore & Knafl,

2005). För att bredda, tydliggöra och avgränsa relevansen i aktuell forskningsfråga användes

PEO-struktur (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016), se tabell 1.

Tabell 1, Population, exposure och outcome.

Population (P) Exposure (E) Outcome of themes (O)

Population som undersöks Händelsen som populationen upplever Resultatet av den upplevda händelsen
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Urval

För att säkra relevansen av vetenskapliga artiklar i urvalsprocessen användes

inklusionskriterier presenterade enligt PEO-modell (Bettany-Saltikov & Mcsherry, 2016).

Valda vetenskapliga artiklar från sökningar i databaser kontrollerades enligt valda

inklusionskriterier, se tabell 2. Populationen utgår från operativ ambulanspersonal då vi valt

att undersöka upplevelser av traumatiska sällanhändelser och därför inte enbart knutet till

legitimerad ambulanspersonal. Ambulans-sjuksköterskestudenter som tidigare eller under

utbildningen innehar erfarenhet av ambulanssjukvård inkluderades även i urvalet då dessa likt

övrig ambulanspersonal innehar erfarenhet av traumatiska sällanhändelser.

Inklusionskriterierna presenteras i tabell 2.

Tabell 2. Inklusionskriterier genom PEO modell.

PEO
Inklusionskriterier

Population

Exposure

Outcome

- Operativ ambulanspersonal.

- Upplevd traumatisk sällanhändelse.

- Psykologisk påverkan hos
ambulanspersonalen.

- Publicerad år 2012 - 2022

Datainsamling

Datainsamlingen genomfördes i databaserna PubMed, CINAHL samt PsycINFO. Detta då de

nämnda databaserna utgör den största källan till publikationer inom vård- och

omsorgssektorn. Sökningarna utgick från respektive databas ämnesord samt fritextord. En del

av sökorden hittades genom granskning av respektive artikels sökord (Bettany-Saltikov &

McSherry, 2016). Sökningarna i de olika databaserna skedde inte parallellt. Sökningarna

skedde istället via en databas i taget, detta för att på ett lättare sätt kunna sätta sig in i

respektive databas unika metod och sökprocess för bättre sökresultat. Exempel på detta är de

olika sökorden. Ämnesorden fungerade som taggar för en viss kategori av ord inom ett valt

ämne. För sökningarna i PubMed användes Mesh-termer, medan sökning i CINAHL främst
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utgick via CINAHL-headings. PsychINFOs ämnesord heter thesaurus. I möjligaste mån

används samma ämnes- och fritextord i de olika databaserna. Booleska operatorer i form av

OR och AND användes för att bredda alternativt smalna av sökningarna (Bettany-Saltikov &

McSherry, 2016). Genom att använda sig av OR kunde vi bredda sökningarna genom att

tillåta databasen att hitta artiklar som hade ett eller flera av de valda ämnesorden med, medan

AND smalnade av sökningarna till att alla respektive sökord behövde ingå i själva sökningen.

Dessutom tillåter de booleska operatorerna att skapa sökblock som kunde användas

tillsammans, vilket användes för att skapa block inom ramen för PEO, se tabell 3. Trunkering

(*) användes på vissa sökord för att inte utesluta särskilda händelser av respektive ord

(Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Exempel på sökschema från PubMed med fritextord,

Mesh-termer, booleska operatorer samt trunkering ses i bilaga 1 - sökschema.

Tabell 3, sökord med Booleska operatorer

PEO

Operativ
ambulanspersonal.

AND

PEO

Upplevd traumatisk
sällanhändelse

AND

PEO

Psykologisk påverkan
hos
ambulanspersonal.

ÄMNESORD

Emergency medical
services

Emergency medical
technicians

Ambulance personnel

ÄMNESORD

Rare events

Traumatic events

ÄMNESORD

Psychological trauma

Traumatic stress

OR OR OR

Fritext

Paramedic, Ambulance
nurse

Health personnel

EMT, Nurses in
ambulance

Fritext

Rare events

Traumatic events

Rare Trauma

Less frequent accidents

Traumatic accidents

Fritext

Psychological trauma

Traumatic stress

Traumatic stress
syndrome

Psychological stress

I enlighet med Bettany-Saltikov och McSherry (2016) metodförklaring avseende

datainsamlingsprocess och urvalsprocess gallrade vi sökresultatet genom olika steg. Genom
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avsmalnande sökschema kunde en första urvalsprocess ske genom att läsa igenom samtliga

titlar i sökningarna. Artiklar med relevant titel lästes sedan på abstrakt-nivå och jämfördes

med studiens inklusionskriterier och syfte. De artiklar som valdes ut granskades noggrant och

lästes i fulltext. De fulltextartiklar som stämde överens med studiens syfte (n=11)

inkluderades varav en var kvalitativ, nio var kvantitativa och en var mixed-method.

Exkluderade artiklar (n=69) under abstrakt och fulltext-läsning svarade inte till studiens

syftet. Flödesschemat förtydligas i tabell 4.

Tabell 4, Flödesschema för urvalsprocessen.
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Kvalitetsgranskning

De utvalda artiklarna har kvalitetsgranskas i enlighet med Mixed Methods Appraisal Tool, så

kallat MMAT (Hong et al., 2018). Kvalitetsgranskningen börjar med två inledande frågor i

syfte att påbörja en första gallring. Första frågan handlade om studiernas tydlighet i

forskningsfrågan. Andra frågan handlade om studiens insamlade data besvarar

forskningsfrågan, med svarsalternativen “Ja”, “Nej”, “Vet ej” där “Ja” krävs för fortsatt

gallring då motsatsen visar på oklarhet huruvida studien är empirisk eller ej. (n=11) av

studierna kunde besvaras med “Ja” och således fortsatte gallringen via indelning av

vetenskaplig metod i fem kategorier: kvalitativ, kvantitativ med randomiserad kontrollgrupp,

kvantitativ med icke-randomiserad kontrollgrupp, deskriptiv kvantitativ eller mixed-method.

Specifika mallar med fem tillhörande frågor för respektive metod utgjorde fortsatt gallring

enligt “Ja”, “Nej” eller “Vet ej”. Fler “Ja” ger högre kvalitet och tvärtom flera “Nej/Vet ej”

indikerar sämre kvalitet. Studier med två eller färre “Ja” bör betraktas som låg kvalitet av en

studie. Lägre kvalitet av en studie behöver däremot inte betyda exkludering, däremot

rekommenderas en detaljerad översyn av vart studiens brister ligger. Studier som håller låg

kvalitet på grund av otydlighet i metodbeskrivning exkluderas sällan, däremot kan

resultatrelaterade brister i form av att resultatet inte överensstämmer med forskningsfrågan

innebära exklusion (Hong et al., 2018). Totalt inkluerades elva artiklar som systematisk

redovisas enligt mallen för MMAT i bilaga (2). Av de elva höll tre hög kvalitet, åtta medelhög

kvalitet. Således exkluderades inga artiklar efter kvalitetsgranskningen.

Dataanalys

Studiens data har analyserats med tematisk analys enligt Braun och Clarke (2006). Den

tematiska analysen innehåller sex faser. I den första fasen lästes datan flertalet gånger för att

grundligt bekanta sig med all data. Under tiden antecknades idéer och förslag på kodning. I

fas två påbörjades processen som innefattar den initiala kodningen och organisering av datan.

Fullständig data lästes noggrant för att inte utelämna betydelsefulla detaljer, under detta steg

skapades så många koder som möjligt för att inte i ett tidigt skede begränsa kodningen. Under
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fas tre samlades koderna in och kategoriserades under teman. Huvudteman och

underkategorier skapades därefter. Denna kategorisering av kodning och teman gjordes med

hjälp av en tematisk tankekarta. Fas fyra bestod av två steg där det första steget innebar att

inventera alla teman från fas tre och se om några teman kan sammanfogas till större

huvudteman, där den tematiska tankekartan uppdaterades. Fortsättningsvis i andra steget

under fjärde fasen jämfördes de skapade teman med originaldata för att säkerställa att teman

var baserade på den faktiska datan och inte tolkats fel, samt kontrollera att den tematiska

tankekartan fungerar. I fas fem skapades de slutliga teman med tillhörande underkategorier.

Varje tema genomgick en detaljerad analys där essensen i valt tema presenteras utifrån rådatan

och presenteras på ett förfinat sätt. I fas sex så färdigställdes en sammanfattning av analysen

som sedan skapade studiens resultat.

Forskningsetiska överväganden

Med Helsingforsdeklarationen (2022) som bas har vi noggrant tagit hänsyn till den

forskningsetik som förväntas av oss som författare. Vi har tagit hänsyn till vår ställning och

relation till studien avseende respekt, tillförlitlighet och ärlighet (Olsson & Sörensen, 2011).

Studien är en litteraturstudie utan personligt engagemang av egna studie-informanter, vilket

gör att studien blir mindre känslig mot etiska övertramp i form av risk för utlämnande av

personuppgifter eller enskilt samtycke (Helsingforsdeklarationen, 2022). Med detta sagt krävs

andra forskningsetiska övervägande. Valda artiklar som inkluderas i studien skall vara etiskt

granskade av en ärlig forskningssed i form av en presentation av datainsamling och resultat

(Vetenskapsrådet, 2021).

Resultat

Studiens resultatet är baserat på elva vetenskapliga artiklar där tre huvudteman med

tillhörande underkategorier har skapats. Dessa presenteras i tabell 5.
Tabell 5, Huvudteman och underkategorier.
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Upplevda traumatiska
sällanhändelser

Psykologiska effekter Demografiska och
geografiska skillnader
kopplat till traumatiska
sällanhändelser

Ambulanspersonal utsätts
för traumatiska
sällanhändelser i sitt arbete

PTSD vanligt efter
sällanhändelse

Demografi och social levnad
spelar roll

Olika typer av traumatiska
sällanhändelser och hur de
upplevs

Psykologiska konsekvenser
av ambulansyrket, både
positiva och negativa

Geografiska skillnader och
kulturens inverkan på
psykologiska effekter efter
upplevda trauman

Upplevda traumatiska sällanhändelser

Ambulanspersonal utsätts för traumatiska sällanhändelser i sitt arbete

Det framkom i Fjeldheim et al. (2014) att traumatiska sällanhändelser är något de flesta inom

ambulanssjukvården har upplevt. Majoriteten av de tillfrågade hade en direktupplevelse av

traumatiska händelser. Dessutom sågs korrelation mellan antal upplevda trauman med ökade

negativa hälsoeffekter. Fler trauman ökade risken för PTSD (Fjeldheim et al., 2014).

Traumatiska sällanhändelser upplevs betungande. Det fanns studier som visade att de flesta av

ambulanspersonalen hade erfarit minst en arbetsrelaterad traumatisk händelse, och en del hade

upplevt flera sådana händelser (Halpern et al., 2012; Johnston, 2022; Reti, 2022; Surgenor,

2020). Exponeringen av traumatiska sällanhändelser visade sig även vara förekommande

under utbildningen till ambulanssjuksköterska, även om det rörde sig om ett fåtal traumatiska

sällanhändelser (Surgenor et al., 2020). Det framkom i en annan studie att hälften av

studiedeltagarna hade erfarit en traumatisk sällanhändelse som var så pass allvarlig att

händelsen fortfarande var psykologiskt besvärande (Halpern et al., 2012).

Olika typer av traumatiska sällanhändelser och hur de upplevs
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Det framkom ett exempel på olika typer av trauman som av studiedeltagarna hade upplevts

betungande. Flera studier tog upp liknande exempel på vanliga betungande traumatiska

upplevelser som hade påverkat personalen. Exempel på sådana trauman var kraftiga

livshotande skador som av Fjeldheim et al. (2014) beskrevs vara psykiskt ansträngande att

bevittna. Detta exemplifieras som skador från allvarlig misshandel, bränder eller explosioner,

naturkatastrofer samt allvarliga olyckor (Surgenor et al., 2020).

Trafikolyckor var en vanligt förekommande traumatiska upplevelse, och studier visade på att

trafikolyckor faktiskt var den typen av traumatisk sällanhändelse som påverkade mest

(Fjeldheim et al., 2014; Reti, 2022; Surgenor, 2020). Även kvalitativa studier har funnit att

trafikolyckor var särskilt påverkande (Alshahrani et al., 2022). Andra traumatiska

sällanhändelser var dödsfall hos yngre personer och detta upplevdes som mycket betungande

(Reti et al., 2022; Alshahrani, 2022). Andra menar att dödsfall hos yngre inte upplevdes som

betungande (Reid et al., 2022a).

Självmord upplevdes som en traumatisk sällanhändelse i varierande grad bland

ambulanspersonalen, vissa upplevde inte självmord som särskilt traumatiskt (Wild et al.,

2016). Medan det fanns de som i högre grad upplevde denna händelse traumatiskt (Reid et al.,

2022a). Samt de som upplevde självmord som de värsta trauma som de varit med om (Reti et

al., 2022).

Slutligen togs exempel upp där ambulanspersonalens psykiska trauman var baserade på

prestation och förmåga inom arbetet. Reid et al. (2022b) visade att en del av de som upplevt

PTSS hade upplevt trauma som innebar oförmåga att hjälpa kritiska patienter. Även de egna

bedömningarna visade sig vara en källa för psykologiskt trauma. Exempel på felbedömningar

som lett till försämring av patientens status togs upp som betungande (Reid et al., 2022a;

Reid, 2022b).

20



Psykologiska effekter

PTSD vanligt efter sällanhändelse

Posttraumatisk stressyndrom (PTSD) visade sig vara den vanligaste formen av psykisk

konsekvens kopplat till upplevda traumatiska händelser. Hur starka sambanden mellan PTSD

och upplevda sällanhändelser var skiljde sig åt, gemensamt för många studier var att PTSD

var mer frekvent förekommande än resterande psykisk ohälsa rapporterat. Det konstaterades

att upp till var fjärde person led av PTSD (Angehrn et al., 2020; Fjeldheim, 2014; Surgenor,

2020; Wild, 2016). Samtidigt visade det sig i andra studier vara betydligt lägre prevalens av

PTSD (Michael et al., 2016; Reid, 2022a; Reid, 2022b). Det fanns studier som visade på en

lägre prevalens av PTSD, oftast i kortvariga perioder, där endast ett fåtal mottog behandling

för besvären (Wild et al., 2016).

Riskfaktorer för att utveckla PTSD framkom i artiklarna. Att uppleva traumatiska

sällanhändelser visade sig ha både stark och signifikant koppling till att utveckla PTSD

(Halpern et al., 2012). Andra riskfaktorer som framkom var om ambulanspersonalen inte

kände sig väl förberedda inför traumatiska sällanhändelser, vilket i högre grad ökade risken att

utveckla PTSD-symtom än de som var väl förberedda (Halpern et al., 2012; Michael, 2016).

Även låg grad av socialt stöd visade sig vara en signifikant bidragande faktor för PTSD

(Fjeldheim et al., 2014).

Psykologiska konsekvenser av ambulansyrket, både positiva och negativa

Utöver PTSD visade det sig finnas en rad vanligt förekommande psykiska åkommor från

ambulanspersonalen. Studier kunde påvisa att mer än hälften av den undersökta

ambulanspersonalen hade någon form av psykisk ohälsa kopplat till arbetet (Angehrn et al.,

(2020; Wild, 2016). Samtidigt fanns det studier som påvisade betydligt lägre förekomst av

psykisk ohälsa kopplat till arbetet (Johnston et al. (2022).
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Ångest var ett återkommande psykiskt bekymmer som framkom i flera studier, som dock

visade sig vara sällan förekommande hos ambulanspersonalen som erfarit en traumatiskt

sällanhändelse (Angehrn et al., 2020; Reid 2022a; Reid, 2022b; Wild, 2016). Däremot visade

det sig att depression var relativt vanligt bland ambulanspersonal. En del studier hade så pass

hög prevalens av depression som en fjärdedel av studiepopulationen (Angehrn et al., 2020;

Fjeldheim, 2014; Reid, 2022a; Reid, 2022b). Depression direkt efter upplevda trauman kunde

inte bevisas, och relativt få hade upplevt ångest kopplat till sitt arbete (Reti et al., 2022).

Däremot framgick det att det fanns en koppling mellan personligt upplevda trauman och ökad

psykologisk påverkan negativt. Skuldkänslor var associerat med upplevd traumatisk händelse

där hälften av deltagarna kände sig hjälplösa och överväldigade. En del kände att de inte

gjorde ett tillräckligt bra jobb och många uppgav att de blev stressade av larmen (Halpern et

al., 2012; Reti, 2022).

En kategori av psykisk ohälsa som identifierades och undersöktes var sömnkvalitet. Här sågs

det att många av ambulanspersonalen screenade positivt för någon typ av sömnstörning och

att sömnen kopplat till de nätter som var i anslutning till ett arbetspass var betydligt sämre än

nätter där personalen var ledig dagen efter (Angehrn et al., 2020). Andra kategorier av

psykisk ohälsa som togs upp av flera studier men där förekommandet inte var särskilt högt

kopplat till erfarit trauma var social fobi, panikattack samt alkoholproblematik (Angehrn et

al., 2020; Wild, 2016; Fjeldheim, 2014).

Förutom negativa psykologiska effekter av upplevda trauman förekom även positiva

konsekvenser av arbetet. Reid et al. (2022a) visade att majoriteten av ambulanspersonalen

hade en hög personlig utveckling kopplat till jobb och det sågs att det var flera av

ambulanspersonalen som upplevde en positiv personlig utveckling än de som upplevt

negativa konsekvenser från deras jobb.

Demografiska och geografiska skillnader

Demografi och social levnad spelar roll

22



Artiklarna redovisade en demografisk översikt där det gick att se bland annat kön och

civilstatus kopplat till upplevelse av traumatiska sällanhändelser. En studie kunde dra

slutsatsen att män visade sig ha en högre prevalens av PTSS samt depression efter upplevda

traumatiska sällanhändelser än vad kvinnorna i studien hade, medan kvinnor hade en högre

prevalens av ångest (Reid et al., 2022b). Andra studier kunde se att män i regel, i högre

frekvens än kvinnor hade blivit exponerade för traumatiska sällanhändelser som gav psykiska

men, framför allt hade männen en mycket högre exponeringsgrad gällande hot och

våldssituationer än kvinnorna (Michael et al., 2016; Surgenor, 2020).

Det fanns även en demografisk skillnad i hur frekvent män och kvinnor sökte hjälp för sina

psykiska besvär kopplat till trauma. Johnston et al. (2022) menar att kvinnor i större grad

sökte kontakt till organisatoriskt socialt stöd, vilket också visade sig ha en positiva effekter på

det psykiska måendet. Även civilstatus hade en viss påverkan på det psykiska måendet. Reid

et al. (2022b) påvisade i sin studie att frekvensen av PTSS var betydligt lägre hos de som var

gifta eller hade sambo, än den studiepopulationen som var singlar. Även Wild et al. (2016) såg

ett samband mellan socialt stöd och minskat psykologiskt lidande. Det uppmärksammades

även att socialt stöd i form av familjemedlemmar och vänner var vanligare än att söka socialt

stöd på sin arbetsplats.

Geografiska skillnader och kulturens inverkan på psykologiska effekter efter upplevda

trauman

Då valda artiklar i studien hade en geografisk bredd kunde en del slutsatser gällande

geografiska och kulturella skillnader dras. Majoriteten av studierna visade på en relativt hög

prevalens av psykisk ohälsa hos ambulanspersonal kopplat till upplevda traumatiska

sällanhändelser. Störst samband mellan psykisk ohälsa och upplevda trauman syntes i

Kanada, Sydafrika, Nya Zeeland samt Storbritannien. I studierna från Kanada sågs att

majoriteten av ambulanspersonalen hade upplevt någon typ av psykisk ohälsa (Angehrn et al.,

2020; Halpern, 2012). Även Sydafrika visade sig ha en mycket hög frekvens av PTSD samt

depression kopplat till trauma (Fjeldheim et al., 2014). Däremot framkom det i de nordiska

studierna att prevalensen av PTSS och psykisk ohälsa generellt var något lägre än övriga

studier (Reid et al., 2022b; Reid, 2022a).
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Andra geografiska skillnader mellan studierna var typen av trauma som redovisades.

Alshahrani et al. (2022) såg i sin jämförelse mellan Storbritannien och Saudiarabien att det

var betydligt vanligare bland personalen i Storbritannien att trauman innehöll någon form av

hot och våld samt otrygga situationer. Även frekvensen av att stöta på patienter som

personalen har någon form av koppling till var vanligare bland personal i Storbritannien än

Saudiarabien. Även geografiska skillnader i naturfenomen skiljde sig åt. Det framkom att

naturkatastrofer upplevdes som särskilt betungande trauman i studien från Nya Zeeland, vilket

inte framkom i någon av de andra studierna (Surgenor et al., 2020).

Ambulanspersonal från Saudiarabien gav exempel på att hantera skadade kvinnor som ett

särskilt svårt trauma, där en del kvinnor uppgav att de inte vill ta emot vård eller beröras av

främmande män trots att de har ett uppenbart vårdbehov. Denna typen av kulturellt dilemma

räknades för en del som särskilt betungande då de som ambulanspersonal kände sig

otillräckliga och ledde till psykiska men (Alshahrani et al., 2022).

Diskussion

Metoddiskussion

Design

Valet att genomföra en integrativ litteraturstudie var baserat på Polit och Beck (2021) som

menar att litteraturöversikter är en god studiemetod för att inom ett rimligt tidsfönster få en

god överblick inom ett forskningsområde. Whittemore och Knafl (2005) menar att den

systematiska litteraturöversikten har sina fallgropar, ofta på grund av att grunddatan och

primärkällan i en systematisk integrativ litteraturstudie ofta både innehåller statistisk data

såväl som deskriptiv data vilket kan vara svårt för författarna att systematiskt bilda ett resultat

av (Forsberg & Wengström, 2017). Då vår litteraturstudie innehåller kvalitativa såväl som

kvantitativa studier, har vi genom den integrativa metoden trots olikheterna i artiklarnas

metod skapat goda förutsättningar för en grundad sammanställning av både kvalitativ och
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kvantitativ art, vilket Polit och Beck (2021) menar ger en fördjupad bild av ett fenomens art

eller tillstånd då kvalitativa och kvantitativa studier bidrar till olika nyanser.

Urval

I ett tidigt skede i urvalsprocessen, för att säkerställa relevansen och för att försäkra oss om att

den valda forskningsfrågan skulle besvaras i samtliga artiklar som inkluderades skapades en

relevant PEO modell (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016; SBU 2020). Urvalet var en

utmanande process då ett stort antal studier tog upp delar av den valda problematiseringen,

men inte hela. Att bevara opartiskhet och inte felaktigt sålla för hårt underlättades med en

strukturerad inklusions-modell likt PEO (Whittemore & Knafl., 2005; SBU, 2020).

Systematiska sökningar och sökschema i relevanta databaser användes för att stärka studiens

relevans, då frisökningar och icke- fullständiga sökscheman oftast leder till ett otillräckligt

och felaktigt resultat (Whittemore & Knafl, 2005). Riskerna med att söka i databaser är dock

att felaktig terminologi kan ge negativa utfall på resultatets amplitud, vilket också togs i

beaktande genom att arbeta med respektive databas var för sig och inte parallellt

(Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Dessutom blev erfaren bibliotekarie ombedd av ge stöd

för att på ett korrekt sätt utifrån respektive databas uppbyggnad, sätta ihop sökblock med

relevanta booleska operatorer och trunkeringar (Lefebvre et al., 2022). För att öka

tillförlitlighet och relevans i den systematiska sökprocessen redovisas sök-scheman i sin

helhet via bilaga 1, och studiens relevans med en begränsning av artiklarna som enligt

inklusionskriterierna som inte skulle vara äldre än 10 år (SBU, 2020; Whittemore & Knafl,

2005)

Dataanalys

En dataanalys specifikt i en litteraturstudie är både svår och riskfylld, då det här finns stora

risker för bias. För att minska risken för bias krävs god kännedom inom vald analysmetod,

samt att metoden är lämplig för berörd studie (Whittemore och Knafl, 2005). Studien är

utformad som en integrativ litteraturstudie, där tematisk analys bedöms lämplig (Braun &

Clarke, 2006). Tematisk analys förklaras som en metod där identifiering och analys

sammanfogar teman från data. Analys enligt tematisk metod är vanligt förekommande i
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studier rörande psykologi, och bedöms vara lämplig då metoden är enkel att följa steg för

steg, vilket minskar risken för bias (Braun & Clarke, 2006). Risken för detta minskades

ytterligare då all data i studien analyserades parallellt av båda författarna för att minska risken

för egen tolkning (Polit & Beck, 2021). Andra risker som vägts in är risken för bias vid

uppbyggnaden av koder och teman, där risk finns att empirin går förlorad. För att undvika

detta i enlighet med den tematiska metodbeskrivningen under steg fyra och sex, gick

författarna tillbaka till grunddatan och jämförde med valda teman. Genom att flertalet gånger

gå tillbaka till grunddatan ansågs risken minimeras (Braun & Clarke, 2006).

Kvalitetsgranskning

För att säkerställa kvaliteten av de valda artiklarna från datainsamlingen utfördes en

kvalitetsgranskning. Polit och Beck (2021) menar att kvalitetsgranskning är nödvändig för att

granska respektive artikels trovärdighet och pålitlighet, såväl som överförbarhet och

anpassningsbarhet. För att säkerställa att kvalitetsgranskningen inte tolkades fel då det inte

fanns några förkunskaper i vald granskningsmetod, granskades samtliga artiklar tillsammans

av båda författarna (Hong et al., 2018). Modellen var lätt att följa då upplägget först innefattar

två övergripande punkter som bedömer om forskningsfrågan är tydlig samt om

forskningsfrågan blir besvarad eller inte. Jakande på dessa frågor är enligt Kristensson (2014)

väsentligt för att bedöma studiernas validitet. Att kvalitetsgranska respektive artikels val av

metod samt hur de presenterar deras metod var på grund av ovana svårbedömt. Detta kan ha

påverkat artiklarnas poängsättning. Detta bör å andra sidan inte ses som något avgörande, då

exkludering av artiklar med låga poäng grundat i otydlighet i metodbeskrivning inte anses

befogat (Hong et al,. 2018; Whittemore & Knafl, 2005). För att höja studiens trovärdighet

redovisas poängsättning av respektive artikel i bilaga 2 (Whittemore & Knafl, 2005).

Resultatdiskussion

Studiens syfte är att undersöka hur ambulanspersonal påverkas psykiskt av traumatiska

sällanhändelser. Resultatdiskussionen kommer utgå från studiens tre huvudfynd som handlar

om ambulanspersonalens exponering av traumatiska sällanhändelser, vilka olika typer av
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trauman som tolkas som sällanhändelser och slutligen den psykologiska påverkan av

upplevda traumatiska sällanhändelser. Fynden diskuteras också i relation till varandra kopplat

till teoretisk referensram.

Utifrån resultatet sågs att majoriteten av ambulanspersonalen hade upplevt en sällan

förekommande traumatisk händelse (Fjeldheim et al., 2014; Johnston 2022; Surgenor, 2020).

Förutom förekomsten så kunde studien av Halpern et al. (2012) påvisa att denna typen av

händelser ofta uppfattades som särskilt betungande och kunde ge psykologiska men långt

efter händelsen. Detta kan jämföras med tidigare litteratur. Elmqvist et al. (2019) nämner att

det är lätt som vårdare att identifiera sig själv med de skadade vilket om associationer finns,

exempelvis vid sällanhändelser som berör barn, kan påverka negativt. Elmqvist et al. (2019)

förklarar vidare att de som är mer förberedda på händelsen var mindre benägna att drabbas av

PTSD-symtom.

Det framkom att det existerar flera definitioner av vad en traumatisk sällanhändelse var för

något, vilket påverkade vårt resultat då det visar att ambulanspersonal inte har en enad bild av

vad en traumatisk sällanhändelse är för något (Fjeldheim et al., 2014; Reti, 2022; Surgenor,

2020; Alshahrani, 2022). Vanligast förekommande från resultatet var trafikolyckor, vilket

också visade sig vara den sällanhändelse som påverkade personalen mest. Detta kan jämföras

med studier som undersökt samma sak, till exempel Stjerna-Doohan och Alex (2020) där

ambulanssjuksköterskestudenters erfarenheter av trafikolyckor undersöktes. Det framgick att

deras utbildning gav goda förutsättningar för hantering, handläggning och åtgärder, men att

vissa av studenterna funderade över deras beslut och åtgärder vid större fall, och tänkte då på

vissa specifika patienter i efterhand. I studien exemplifieras ett fall med en ung flicka som

upplevdes svårt att hantera. Betungande fall kopplat till barn var förvånande nog i vår studie

inte särskilt vanligt förekommande. Få studier tog upp att dödsfall hos barn eller unga vuxna

upplevdes som psykologiskt krävande, vilket skilde sig en del från tidigare studier (Lawns et

al., 2020; Jonsson, 2004; Jonsson, 2016; Kosydar-Bochenek, 2017) som istället menar att

dödsfall hos barn är särskilt betungande för ambulanspersonal. Sammanfattande visade

resultatet att ambulanspersonalens definition av en traumatisk sällanhändelse var starkt

kopplat till trauman med allvarlig skada eller emotionell koppling, oberoende av hur många

drabbade olyckan innefattade. Detta bekräftar att studiens definition av sällanhändelser
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överensstämmer med resultatets definition, skilt från övriga definitioner av sällan

förekommande händelser eller allvarlig händelse där trauman istället handlar om stort

skadeutfall (MSB, 2012)

De psykologiska effekterna efter upplevda sällanhändelser är studiens viktigaste fynd. Här

bekräftas att ambulanspersonalen har en psykisk påverkan efter upplevda traumatiska

sällanhändelser. Från resultatet kan en slutsats dras att PTSD är vanligt förekommande hos

ambulanspersonal efter upplevda traumatiska sällanhändelser. Detta stämmer överens med

Bergh-Johannesson och Michel (2017) som beskriver att en traumatisk händelse kan utlösa

stressreaktioner som hos majoriteten är övergående men i vissa fall kan leda till PTSD. Detta

framhäver även Jonsson (2016) som påstår att de flesta av den svenska ambulanspersonalen

någon gång har upplevt traumatiska sällanhändelser. Han menar att dessa händelser kan ligga

till grund för att känna starka och komplicerade känslor som i värsta fall kan leda till

långvarigt traumatiskt kristillstånd. Jonsson (2016) påpekar fortsättningsvis att svår

stressbelastning kan leda till stressreaktioner som i sin tur, på längre sikt, kan leda till

posttraumatiskt stressyndrom. Att en stor andel av ambulanspersonalen har risk att drabbas av

PTSD till följd av erfarna traumatiska sällanhändelser går även att utmynna i Lawns et al.

(2020) studie där det tas upp att ambulanspersonal har dubbelt så hög risk att utveckla PTSD

än övrig befolkning.

Förutom PTSD framkom andra psykiska effekter efter upplevda trauman. Här var det främst

depression som stack ut. Depression visade sig ha en hög prevalens hos ambulanspersonal,

även om det var svårt att bevisa sambandet till direkt upplevda trauman (Angehrn et al., 2020;

Fjeldheim, 2014; Reid, 2022a; Reid, 2022b). Detta överensstämmer med tidigare studier som

fått fram liknande resultat (Petrie et al., 2018). Jämförs detta med den globala genomsnittliga

nivån av depression enligt WHO (2017) så stämmer det att ambulanspersonalen har en

dubbelt så hög risk att utveckla depression (Lawns et al., 2020).

Trots de negativa psykologiska effekterna av upplevda sällanhändelser, finns det studier som

visade en högre prevalens av positiva effekter än de negativa. Reid et al. (2022a) visade på en

stark majoritet bland ambulanspersonalen som hade en hög personlig utveckling av jobbet.

Samma studie visade på en låg prevalens av PTSD och PTSS. Även Wild et al. (2016) sticker
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ut då de kunde påvisa att majoriteten av studiepopulationen inte hade några negativa effekter

trots upplevda trauman. Ett viktigt resultat att lyfta då dessa studier står ensamma i att

presentera fler positiva än negativa effekter, trots upplevda sällanhändelser. Tidigare forskning

tyder på att de inte fanns någon direkt koppling till de indirekta effekterna av traumatiska

händelser relaterat till PTSD-symtom genom ovilja att prata om händelsen, samma studie

visar också på en relativt låg andel som lider eller har lidit av PTSD-symtom (Köhler et al.,

2019).

Då studiens resultat och tidigare forskning visar på påtagliga risker för ambulanspersonal att

utveckla PTSD eller någon annan form av psykisk ohälsa bör detta ses som direkt överförbart

till verkligheten där ambulanspersonal dagligen utsätts för traumatiska sällanhändelser runt

om i världen. Då samhällets syn på ambulanssjuksköterskan ibland kan innefatta nästan

omänskliga etiska krav är det viktigt att reflektera över människan bakom uniformen

(Hayward & Tuckey, 2011). Studiens resultat bekräftar att det finns ett otillräckligt

omhändertagande och hantering av personalens känslor och upplevelse är något som tyder på

att en mer förståelig och förlåtande bild av ambulanssjuksköterskan bör anammas från både

samhälle och arbetsgivare (Bremer, 2016).

Studiens teoretiska referensram är utformad utefter Swansons (1993) omvårdnadsteori

kopplat till livsvärldsperspektivet, vilket återspeglas i resultatet. Bergh-Johannesson och

Michel (2017) beskriver att en persons livsvärld förändras genom psykiska traumatiska

upplevelser, ofta frånvaro av fysiskt trauma, vilket exemplifieras som en händelse som bryter

igenom våra psykiska barriärer, det vill säga vår vanliga kapacitet att kunna hantera och

handskas med vardagliga påfrestningar. Händelser som “skakar” om vår livsvärld och

föreställning om trygghet. Detta återspeglas i resultatet via fynden om ambulanspersonalens

upplevda traumatiska sällanhändelser, allt ifrån skrämmande våldssituationer till stora

trafikolyckor där personalen är oförmögen att påverka. För ambulanspersonalen blir det inte

en kroppslig traumatisk händelse utan en psykiskt jobbig traumatisk händelse. Hugelius och

Tapani (2017) framhäver också att personer som arbetar i en kris har på samma sätt som

människor som personligen drabbas av kris, en alldeles egen föreställning kring krisen och

vilken betydelse den har för sig själv. Syftet med Swanson (1993) omvårdnadsteori “Nursing

of caring” kan här kopplas samman med resultatet då den beskriver ett förstående vårdande

med inriktning på andras välmående, men också förståendet mellan sjuksköterskan och det
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egna jaget. I vårt resultat framkommer det att hälften av ambulanspersonalen hade någon form

av psykisk ohälsa som var relaterat till sitt arbete (Angehrn et al., 2020). Delar av Swansons

(1993) omvårdnadsteori styrker vikten av att vårdaren, i detta fallet ambulanspersonalen, även

måste främja sitt eget välmående efter en upplevd traumatisk sällanhändelse. Något som

troligen ofta blir eftersatt, baserat på resultatet som istället påvisar att ett stort antal av

ambulanspersonalen lider eller har lidit av någon form av psykisk ohälsa. Dahlberg och

Segesten (2010) menar att livsvärlden inte kan skiljas från individen vilket kan tolkas som en

strävan av en livsvärld som innefattar god hälsa och välmående efter upplevd traumatiskt

sällanhändelse, då ens livsvärld är föränderlig men skiljs inte från individen.

Slutsats

Utifrån studien sågs det att ambulanspersonalen själva hade olika uppfattningar kring vilken

typ av händelser som ansågs vara en traumatisk sällanhändelse. Stora trafikolyckor eller fall

där en särskild emotionell koppling hade skett var den sällanhändelse som flest

ambulanspersonal tog upp. Hur många traumatiska sällanhändelser personalen upplevt hade

betydelse för det psykiska måendet, där fler upplevda trauman kunde kopplas till ökad

psykisk ohälsa. PTSD var den vanligaste negativa psykologiska effekten av upplevda

traumatiska sällanhändelser. Andra vanliga psykiska men som förekom bland

ambulanspersonalen var ångest, depression och sömnsvårigheter, kopplingen till direkt

upplevda trauman var dock svårare att påvisa. Män visade sig ha en högre koppling till både

antal upplevda traumatiska händelser och ökad risk för PTSD än kvinnor. Det kunde även ses

stora skillnader geografiskt, där nordiska länder hade betydligt lägre fall av PTSD än övriga

Europa, Nordamerika och Afrika.

Studiens resultat lämnar utrymme för fortsatt forskning kring ambulanspersonalens psykiska

hälsa och eventuella copingstrategier för att hantera traumatiska sällanhändelser. Då studien

visar på negativa hälsoeffekter kan studiens resultat leda till kliniska implikationer där

ambulanssjukvården som organisation och ledning kan och bör se över strategier och
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hantering av ambulanspersonal för att motverka försämring av psykisk hälsa bland

personalen.
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research and
public health
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hos
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nal, samt vilka
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personal
svarade positivt
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av mentalt
lidande. 22%
PTSD. 7%
prevalens av
depression. 6%
prevalens av
ångest. 11%
prevalens av
social fobi. 3%
prevalens av
panikattack. 6%
prevalens av
skadliga
alkoholvanor.

2/2p
4/5p

Celine B
Fjeldheim, Jani
Nöthling, Karin
Pretorius,
Marina Basson,
Keith Ganasen,
Robin Heneke,
Karen J Cloete
and Soraya
Seedat.

2014
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PubMed

Trauma
exposure,
posttraumatic
stress disorder
and the effect of
explanatory
variables in
paramedic
trainees

BMC
Emergancy
Medicine
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metod med en
logistic
regression
analys
användes.
Totalt 131
ambulans-
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svara på
frågeformulär
angående
upplevda
trauman
kopplat till
prevalens av
psykiska
besvär.

Att undersöka
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och psykisk
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ambulans
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94% hade
upplevt
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händelser
kliniskt så som
plötsligt
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trafikolyckor,
bränder etc.
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abuse (24%)
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dependence
(8%).

2/2p
4/5p

Reid, B. O.,
Næss-Pleym, L.
E., Bakkelund,
K. E., Dale, J.,
Uleberg, O., &
Nordstrand, A.
E

2022

A
cross-sectional
study of mental
healt-,
posttraumatic
stress
symptoms and
post exposure
changes in

Kvantitativ
tvärsnitts-studie
,
icke-randomiser
ad där en
webbenkät om
upplevda
trauman,
depression och

Att undersöka
prevalens av
PTSD,
depression och
ångest hos
norsk ambulans
personal.

Finns prevalens
av PTSD hos
ambulans
personal. I
relation till övrig
vuxen
befolkning var

2/2p
4/5p
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PubMed

Norwegian
ambulance
personnel.

Scandinavian
journal of
trauma
resuscitation
and emergency
medicine.

PTSD sändes
ut till norsk
ambulans
personal. 479
inkluderade av
1052 tillfrågade

siffran ej
anmärkningsvär
d.
Ogift personal
är kopplat till
högre
prevalens av
ohälsa.
Majoriteten av
personalen
upplever sig
stärkta av sitt
arbete.

Sasha
Johnston,
Jennifer Wild,
Kristy
Sanderson,
Bridie Kent

2022

Storbritannien

Cinahl

Perceptions
and
experiences of
mental health
support for
ambulance
employees.

Journal of
paramedic
practice.
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via online
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anställda på
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reda på
ambulansperso
nalens
erfarenhet av
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erfarar
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stöd kopplat till
detta.

82% av den
tillfrågade
personalen
hade upplevt
livsförändrande
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märkningar
som varade
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2/2p
4/5p

Bjørn Ole Reid,
Lars Eide
Næss-Pley,
Helge
Haugland,
Jostein Dale, ,
Oddvar
Uleberg,
Andreas
Espetvedt
Nordstrand

2022
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Cinahl

Posttraumatic
Stress
Responses and
Psychological
Well-being in
Norwegian
Medical
Helicopter
Personnel.

Air medical
journal

Kvantitativ
webbaserad,
icke-randomiser
ad
tvärsnittsstudie.
Studiens
population
norsk
ambulansheliko
pter personal.
Frågorna
inkluderade
demografiska
data,
exponeringsind
ex för
traumatiska
händelser och
depression.

Syftet med
studien var att
rapportera
förekomsten av
ångest,
depression och
PTSD hos
norska
ambulansheliko
pter personal
och att avgöra i
vilken grad de
rapporterar
personlig tillväxt
eller
avskrivning på
grund av
exponering för
arbetsrelaterad
e händelser.

3,9 % hade
posttraumatiska
stressyndrom
symtom och 1,9
% beskrev
måttlig till svår
depression och
ångest.
Majoriteten (76
%) beskrev
posttraumatisk
känslomässig
tillväxt på grund
av sin
arbetslivserfare
nhet

2/2p
4/5p

Tayla Reti, Ian
de Terte,
Christine
Stephens

2021

Nya Zeeland

Traumatic
Exposure,
Work-Related
Stressors and
Gender as Risk
Factors in the
Development of
Psychological
Distress for

Kvantitativ
webbaserad
tvärsnittsstudie
där olika
mätinstrument
för upplevda
trauman,
psykologisk
utmattning samt
organisatorisk

Syftet var att
undersöka
effekten av att
ha upplevs
traumatiska
händelser samt
arbetsrelaterad
stress, kopplat
till psykisk
ohälsa.

Studiens
resultat visade
att det fanns en
låg korrelans
mellan upplevt
trauma och
psykologisk
ångest.
Organisatorisk
stress hade

2/2p
4/5p
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PsycINFO

Ambulance
Personnel”
American
Psychological
association

stress. Totalt
125 personer
från
ambulanssjukv
ården svarade
på
undersökningen
.

högst påverkan
på depression.

Halpern, J.,
Maunder, R. G.,
Schwartz, B., &
Gurevich, M.

2012

Canada

PubMed

The critical
incident
inventory:
characteristics
of incidents
which affect
emergency
medical
technicians and
paramedics

BMC
Emergency
Medical

Kvantitativ
tvärsnittsstudie
där
frågeformulär
skickades ut till
906
ambulansperso
nal. 226
personer
fullföljde
medverkan och
inkluderades till
resultatet.
Syftet var att ta
reda på vilka
typer av
händelser som
förknippades
som
betungande,
samt vilka
emotionella
drag dessa
bidrog med.

Syftet var att ta
reda på vilka
typer av
händelser som
förknippades
som
betungande,
samt vilka
emotionella
drag dessa
bidrog med.

Ca 50% hade
upplevt ett
trauma som
fortfarande
kändes
betungande.
36% hade
upplevt
trauman som
tidigare känts
betungande.
65% hade
upplevt mellan
1-5 särskilda
händelser, och
ca 20% hade
upplevt mer än
10. Personliga
känslor var
starkast
förknippade
med psykisk
ohälsa.

2/2p
5/5p

Alshahrani, K.
M., Johnson, J.,
Hill, L.,
Alghunaim, T.
A., Sattar, R., &
O'Connor, D. B.

2022

Saudiarabien
och
Storbritannien.

Cinahl

A qualitative,
cross-cultural
investigation
into the impact
of potentially
traumatic work
events on
Saudi and UK
ambulance
personnel and
how they cope.

BMC
emergency
medicine

Kvalitativ
intervjustudie
med
semi-strukturer
ade intervjuer
som hölls med
ambulansperso
nal från
saudiarabien
samt
storbritannien.

Syftet med
studien var att
undersöka
ambulansperso
nalens
upplevelser av
traumatiska
händelser och
identifiera
eventuella
skillnader
mellan
länderna.

All
ambulansperso
nal beskrev att
de hade upplevt
trauman som
påverkat dem
psykiskt. Värst
var
trafikolyckor,
hot och våld
samt fall med
barn

2/2p
5/5p

Surgenor LJ,
Snell DL,
Dorahy M

2020

Nya Zeeland

Cinahl

Factors
associated with
psychiatric
morbidity,
post-traumatic
stress disorder
and
post-traumatic
growth in
paramedic first
responders: the

Kvantitativ
tvärsnittsstudie
där totalt 579
ambulansperso
nal fick svara
på en enkät om

Syftet med
studien var att
undersöka
prevalensen av
PTSD, psykisk
ohälsa samt
personlig tillväxt
efter upplevda
traumatiska
händelser

66% hade
upplevt psykisk
ohälsa kopplat
till de upplevda
trauman de
stött på i sitt
jobb. 14%
prevalens av
PTSD.
Majoriteten
upplevde

2/2p
4/5p
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role of core
beliefs.

Australasian
journal of
paramedicine

positiva effekter
av sitt jobb.

Wild J, Smith
KV, Thompson
E, Béar F,
Lommen MJ,
Ehlers A.

2016

Storbritannien

Cinahl

A prospective
study of
pre-trauma risk
factors for
post-traumatic
stress disorder
and depression.

Psychological
Medicine

Mixed method
studie där 453
nyrekryterade
ambulansperso
nal svarade på
en frågeenkät i
början av
karriären för att
sedan följas
upp varje 4:e
månad, följt av
individuella
intervjuer.

Syftet med
studien var att
identifiera
pre-trauma
riskfaktorer
samt PTSD
som skulle
kunna
identifieras
tidigare.

8,3% prevalens
av PTSD efter 2
år i tjänst.
10,6%
prevalens av
depression.
Ofta kortvariga.
Dessa hade
bland annat
sömnproblemati
k, sämre
livskvalitet, hög
sjukfrånvaro.
Flertalet av
studiepopulatio
nen utvecklade
inte några
psykologiska
besvär efter
upplevda
trauman.

2/2p
4/5p

Michael, Tanja
& Streb,
Markus &
Häller, Pascal.

2016

Switzerland och
Liechtenstein

PubMed

PTSD in
Paramedics:
Direct Versus
Indirect
Threats,
Posttraumatic
Cognitions, and
Dealing With
Intrusions

International
Journal of
Cognitive
Therapy

Kvantitativ
enkätstudie där
668 personer
från
ambulansen i
Switzerland och
Liechtenstein.
Frågorna
berörde
traumatiska
hotfulla
situationer
direkt- eller
indirekt.

Syftet med
studien var att
undersöka
posttraumatisk
upplevelse och
hantering av
hotfulla
situationer samt
dess inverkan i
PTSD.

4,3% prevalens
av kraftig PTSD
efter upplevt
hot. 9,6%
upplevde
mildare PTSD.
Upplevda
psykologiska
trauman i form
av hotfulla
situationer har
en effekt på
PTSD
prevalens.

2/2p
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