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SAMMANFATTNING 
Akutvårdspersonal utsätts allt mera för svårare katastrofer och olyckor. Vilket leder 
till en ökad press på personalen. Syftet med denna studie var att belysa hur 
akutvårdspersonalen bearbetar traumatiska händelser för att inte utveckla post-
traumatiskt stress syndrom. Metoden var en litteraturstudie. Artiklarna analyserades 
med Lundman och Graneheims (2008) kvalitativa innehållsanalys.18 artiklar 
analyserades. Resultatet visade att personalen använder sig av fem olika typer av 
copingstrategier för att hantera de traumatiska händelserna. Slutsatsen i detta arbete 
var att samtal om händelsen var den viktigaste strategin för att hantera den 
traumatiska situationen samt att fortsatta studier i detta ämne krävs för att få ökad 
förståelse i ämnet. 
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Inledning 

Människor har i alla tider varit med om katastrofer och olyckor. I dagens samhälle 
med den tekniska utvecklingen människan genomgått är olyckor och katastrofer 
allt vanligare och mer omfattande (Dyregrov, 2002). Detta ställer högre krav på 
dagens personal som arbetar inom akutsjukvården. 

Flera studier visar att det kan vara påfrestande att arbeta inom akutsjukvården och 
att personalen utsätts för många traumatiska händelser som till exempel dödsfall 
och andra tragiska olyckor. Hochwälder, Ivarsson och Widell (2002) visar att hos 
ambulanspersonalen i Jämtlands läns landsting finns en risk för utveckling av post 
traumatiskt stress syndrom (PTSD) efter traumatiska händelser. Studien innehöller 
ett antal bakgrundsfrågor samt skalorna PTSS-10 (Posttraumatic Symtom Scale) 
och IES-15 (Impact of Events Scale).  

Svarsalternativen på frågorna i PTSS-10 ger ett poäng för ja eller noll poäng för 
nej. Maximal poäng är tio men redan vid fem poäng anses det att reaktionen på 
den traumatiska händelsen är kraftig. Svarsalternativen på IES-15 gav poängen 
noll (inte alls), ett (sällan), tre (ibland) eller fem (ofta), maximalt 75 poäng 
(Lundin, 1995). 

Poängresultatet i IES-15 graderades enligt följande: 

• Under 20 poäng - Normal eller lätt reaktion, väl förberedd för händelsen. 
• 20-30 poäng - Måttlig reaktion, drabbade bör följas upp. 
• 31-40 poäng - Traumatisk stressreaktion med sannolikhet för PTSD. 
• 41-50 poäng - Svår stressreaktion, hög sannolikhet för PTSD, behov av 

behandling. 
• Över 50 poäng - Drabbade bör undersökas för bedömning av PTSD, samt 

uppföljning och specialistvård (Lundin, 1995). 

Resultatet i Hochwälder, et al. (2002) studie visade att av de 82 personer som 
deltagit i studien hade 75 personer varit med om en traumatisk händelse och av 
dom hade 2,7% 31-40 poäng och 4% hade 41-50 poäng där man är i behov av 
behandling. Jonsson, Segesten och Mattsson (2003) genomförde en liknande 
studie i Västra Götaland där 362 personer som arbetade inom ambulanssjukvården 
fick svara på en enkät med skalorna PTSS-10 och IES-15. Där framkom att många 
som hade varit med om en traumatisk upplevelse av personalen fick ett högt 
resultat på IES-15 skalan. Personalen som fick 31 poäng eller mer var hela 15,2 % 
och nio personer fick över 41 poäng vilket indikerar att personen har svåra 
stressreaktioner och hög trolighet att utveckla post traumatik stress syndrom 
(PTSD). 

Även i Johansson och Turunen (2009) studie kring hur ”särskilda händelser” 
påverkade privatlivet och det fortsatta vårdandet fann de ett liknande resultat. Åtta 
personer som arbetade inom ambulanssjukvården deltog i studien. Johansson och 
Turunen (2009) kom fram till att arbete inom ambulanssjukvården upplevdes som 
mycket psykiskt ansträngande men inte bara efter traumatiska händelser utan även 
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vid andra situationer som framkallar otrygghet, osäkerhet, kontrollförlust, 
ansvarsfullhet, overklighet eller sårbarhet.  

Bakgrund 

Traumatisk händelse 

Enligt Ollmark (2009) betyder trauma, skada varpå en traumatisk händelse 
innebar att en person utsatts för en chockartad och smärtsam händelse. Det kunde 
vara allt ifrån en bilolycka till en naturkatastrof eller ett dödsfall. Det var inte 
heller tvunget att uppleva händelsen utan det räcker att bevittna den. Det tar tid att 
hämta sig från en traumatisk händelse. Den akuta stress som uppstod triggade 
igång en mängd processer i kroppen. Stressen var en normal reaktion på en 
onormal situation. Ibland kan traumatiska händelser vara så pass omfattande för 
psyket att de inte riktigt går att bearbeta. Om reaktionen inte bearbetas korrekt kan 
detta utvecklas till PTSD (a.a).  

Att vara med om en traumatisk händelse innebar inte automatiskt att personen 
utvecklar PTSD. Människor reagerar olika. Hur mycket kontroll personen hade 
under situation kan påverka hur personen sedan reagerar. Har personen blivit 
handlingsförlamad riskerar han/hon ofta att må sämre enligt Ollmark (2009).  

Posttraumatiskt stress syndrom, PTSD 

Människor besatt en stark förmåga att återhämta sig efter traumatiska händelser. 
Trots detta kan vissa händelser vara så starka att minnen, rädslor och tankar satt 
kvar trots att det kan vara flera år sedan händelsen ägde rum. När personen har 
svårt att få ordning på sitt liv på grund av påträngande minnen, rädsla och 
mardrömmar kan personen ha utvecklat posttraumatiskt stressyndrom.  Intryck 
och bilder från händelsen kan komma svallande tillbaka, i så kallade flashbacks 
(Arnberg, 2009). 

Vid diagnostiseringen av PTSD är självskattningsskalorna PTSS-10 och IES-15 
värdefulla verktyg för att få en uppfattning om hur allvarligt personen är drabbad 
(Michel, Lundin & Otto, 2001). 

Till skillnad från majoriteten av psykiatriska diagnoser kan posttraumatiskt stress 
syndrom utvecklas av en potentiell etiologisk händelse. Det är dock inte 
konstaterat om det är en särskild typ av traumatisk händelse eller graden av 
exponering som utlöser syndromet. Dock är beskrivningen av symtomen mer 
tydligare; påträngande minnen, undvikande och emotionell bedövning verkar vara 
de mest specifika för diagnostiseringen av posttraumatiskt stressyndrom (North, 
Suris, Davids & Smith, 2009).  

Enligt Michel, Johannesson, Ahmad och Lundin (2006) definieras PTSD i tre 
symtomgrupper. För att kunna fastställa en diagnos måste samtliga tre grupper 
vara representerade i symtombilden. 
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• Ständigt återupplevande av den traumatiska händelsen (intrusion) på 
åtminstonde ett sätt som till exempel påträngande minnen och 
mardrömmar. 

• Ständigt undvikande av stimuli (avoidance) som kan sättas i samband med 
traumat. 

• Bestående tecken på psykisk överspändhet (hyperarousal), till exempel i 
form av överdriven reaktion vid oväntade yttre stimuli (exaggerated startle 
response). 

(a.a) 

Teoretisk referensram 

För att skapa en förståelse för frågeställningen och en bas för innehållsanalysen 
har Antonovskys teori om KASAM och de tre väsentliga begreppen begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet valts att användas.  

Antonovsky (2002) genomförde en studie efter andra världskriget som undersökte 
hur israeliska kvinnor från olika etniska grupper skattat sin anpassning till 
klimakteriet. När han sedan jämförde resultaten visade det att kvinnor som 
överlevt koncentrationslägren inte skattade sin psykiska hälsa mindre än 
kvinnorna från resten av studien. Detta fick en vändning i Antonovskys forskning 
som sedan ledde till den salutogentiska modellen. Denna modell är motsatsen till 
patogenes och strävade istället till att svara på varför personen håller sig psykiskt 
frisk. För att förklara den salutogentiska modellen utvecklades begreppet känslan 
av sammanhang, KASAM.  

Antonovskys teori kan vara till hjälp för att kunna förstå vad det är som gör att 
akutvårdspersonalen håller sig psykiskt friska och orkar jobba vidare efter att varit 
utsatt för traumatiska händelser. Personalen kan sättas in i teorin istället för 
kvinnorna som var i koncentrationsläger och på så vis skapa en förståelse för hur 
de reagerar genom att använda de begrepp som Antonovsky kom fram till i sin 
studie. 

Antonovsky definierade KASAM som: 

”En global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 
har en genomgripande och varaktig men dynamisk tillit till 
att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld 
under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 
begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna 
möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 
tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda 
invenstering och engagemang.” (Antonovsky 2002, s. 41).  

Det finns tre centrala begrepp inom KASAM, begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Personalen som i Antonovskys test fick en hög KASAM hade 
höga värden i dessa begrepp (Antonovsky, 2002). 
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Begriplighet står för stommen av den ursprungliga definitionen hur personen 
upplever de inre och yttre stimulus som begripliga eller obegripliga. En person 
med hög begriplighet kan förstå varför saker och ting händer, även om det 
kommer som en överraskning, eller åtminstone ordna och förklara situationen 
(a.a). 

Hanterbarhet står för hur personen använder de resurser som står till ens 
förfogande. Dessa resurser kan vara en make, hustru, vänner, kollegor eller läkare. 
Har personen en hög känsla av hanterbarhet känner personen sig inte som ett offer 
eller orättvist behandlad utan tar hjälp av andra och vet att olyckor händer och att 
man kan klara sig igenom det (a.a). 

Meningsfullhet står för att personen känner att livet har en känslomässig innebörd 
och att åtminstone en liten del av livet är värt att lägga energi på när traumatiska 
saker sker. Har personen en hög känsla av meningsfullhet kan personen välkomna 
en viss del av problem som ger ny kraft att fortsätta men det betyder inte att 
personen blir glad över olyckor utan att personen är inställd på att hitta mening i 
det inträffade och komma igenom det (a.a). 

Syfte 

Syftet var att belysa hur akutvårdspersonalens bearbetar traumatiska händelser för 
att inte utveckla post-traumatiskt stress syndrom. 

Metod 

I denna undersökning användes en litteraturstudie med en kvalitativ metod då det 
passade frågeställningen bäst. Enligt Olsson och Sörensson (2007) syftar en 
kvalitativ metod till att införskaffa beskrivande information till skillnad från den 
kvantitativa metoden som istället syftar på att mäta. Syftet med den kvalitativa 
metoden i denna studie var att undersöka berättelser, känslor och egna 
upplevelser. Enligt Backman (2008) riktar det kvalitativa synsättet intresset mer åt 
hur individen tolkar och upplever verkligheten vilket passar syftet i denna studie 
eftersom den inte riktar sig åt att mäta utan istället belysa personalens känslor. 
Med litteraturundersökning menas att forskaren vänder sig till litteratur för att 
därigenom samla data för att undersöka utifrån syftet enligt Forsberg och 
Wengström (2008).  

Urval 

Vetenskapliga artiklar användes. Artiklarna införskaffades genom att söka i 
databaserna Cinahl och PsycINFO 1872-current som innehåller aktuella och 
granskade artiklar med psykologiska och vårdvetenskapliga inriktningar.  

Sökorden som användes var: Ambulance (S1), Stress (S2), Traumatic (S3), 
Coping (S4), Paramedic (S5), Health personnel (S6), Exposure (S7) och 
Qualitative (S8). Dessa sökord kombinerats med de booleriska termerna “And” 
och “Or”. För att få ett bredare utbud av artiklar har det även undersökts vad 
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författarna av de utvalda artiklarna skrivit tidigare samt vilka artiklar som de 
använt sig av i sina studier (Bilaga 1). 

När sökresultaten ansågs överskådliga genomfördes den första gallringen genom 
att titlar och abstrakt lästes. De artiklar som inte innehöll begreppen traumatiska 
händelser, akutvårdspersonal, stress eller coping exkluderades. Efter detta fanns 
19 artiklar kvar, de som inte var studier med kvalitativa metoder valdes bort och 
de resterande åtta artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av en Casps 
gransknings enkät (Bilaga 2).  

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade på 2000-talet för att 
få så relevant material som möjligt. Enbart artiklar skrivna på engelska och 
svenska valdes ut för att underlätta analysförfarandet eftersom dessa språk 
hanterades bäst. Studier med kvantitativa metoder exkluderades eftersom dessa 
inte ansågs ta upp personalens känslor tillräckligt ingående. Även studier som inte 
inriktade sig på personal inom akutsjukvårdens verksamhet exkluderades varpå 
åtta artiklar blev kvar för analys. 

Kvalitativ innehållsanalys 

Den kvalitativa innehållsanalys som användes var Lundman och Graneheims 
(2008) modell. Under analysförfarandet användes Antonovskys begrepp för att för 
utformningen av kategorierna. Lundman och Graneheim (2008) använde sig av 
följande begrepp: Analysenhet, meningsenhet, kondensering, kod och kategori. 

Med analysenhet menade Lundman och Graneheim (2008) att forskaren 
bestämmer vad det är som ska analyseras i det material han/hon har. 
Analysenheten ska vara tillräkligt stor för att utgöra en helhet men inte så stor att 
analysprocessen blir för svår. Med meningsenhet menas en meningsbärande del av 
texten som kan bestå av ord, meningar eller stycken som hör ihop genom sitt 
innehåll och sammanhang. Kondensering innebär att texten som valts ut kortas ner 
och blir därmed mer lätthanterlig. En kod är en kort beskrivning av en 
meningsenhet som underlättar reflektionen. En kategori är en grupp av flera koder 
som har ett liknande innehåll. 

Analysförfarande  

• Samtliga åtta artiklar lästes igenom för att skapa en helhet av 
analysenheten som samlats in.  

• Artiklarnas resultat lästes igenom ännu en gång för att få en djupare 
förståelse av innehållet.  

• Meningsbärande enheter togs ur resultatet från analysenheten som var 
knutna till vår teoretiska referensram samt stämde överens med vårt syfte. 
De markerades med överstrykningspenna och sattes in i ett 
översiktsschema.  

• Meningsenheterna översattes till svenska för att underlätta 
kondenseringen.  
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• De översatta meningsenheterna kondenserades.  

• För att underlätta reflektionen, samt hitta likheter och skillnader i texten, 
förkortades de kondenserade enheterna till koder.  

• Utifrån kodernas likheter och skillnader delades grupper upp som till sist 
resulterade i följande fem kategorier:  

- Samtal där vikten av att prata ut med någon togs upp 

-  Teamet där teamandan och gemenskapen togs upp 

-  Distansering där olika metoder av känslomässig distansering togs upp  

- Humor som användes för att göra situationer mindra allvarliga 

- Finna mening där det togs upp vikten av att se händelserna i ett större 
sammanhang.  

 

Tabell 1.             Exempel på hur en kondensering gått till väga 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

“By actively confronting ones 
impressions and reactions through 
conversation with colleagues and 
others, the helpers are able to cope 
with the effects of stressful event.” 
(Jonsson & Segersten, 2004, s. 218) 

Genom aktiv 
konversation med 
kollegor kan effekten 
av stressfulla händelser 
hanteras. 

 

Aktiv 
konversation 

Samtal 

 

Utförligare beskrivning finns i (bilaga 3). 
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Resultat 

Resultatet av hur akutvårdspersonal hanterade traumatiska händelser redovisas i 
fem olika kategorier: Samtal, teamet, distansering, humor och finna mening. 

Samtal 

“I can talk about it… and I know that you feel better if you 
talk about it, then you can leave it behind.” 

(Jonsson & Segesten, 2003 s. 149). 

Att hantera traumatiska händelser var en lång process. Under processen var det 
viktigt att få stöd, bekräftelse och att ha någon att samtala och diskutera med 
(Jonsson & Segesten, 2004).  

Personalen nämnde inte i första hand psykologen som den viktigaste parsonen att 
samtala med utan i stället flera andra stödpersoner som till exempel. kollegor, 
vänner, föräldrar, präster och släkt men framförallt användes ens livspartner och 
barn (Regehr, Goldberg & Hughes, 2002).  

En bra personalpsykolog att tala med ansågs ändå vara till stor hjälp som snabbt, 
efter en traumatisk händelse, kunde ge ett bra stöd (Regehr, et al. 2002). Även 
Jonsson och Segersten (2004) visade att personalen menade att en riktigt genuin 
vän att dela händelser med var en viktig faktor för stresshanteringen. 

Hemmet sågs som en fristad från stressen på jobbet där personalen kunde dela 
med sig av sina känslor med ens livspartner och barn. Det har även visat sig att de 
som inte hade någon möjlighet att få något stöd hemifrån kände en stor frustration 
över detta (Regehr, et al. 2002). 

Genom att konfrontera sina intryck och reaktioner tillsammans med någon var det 
möjligt att hantera minnena från den traumatiska händelsen. Ibland var det viktigt 
att prata med någon direkt efter händelsen för att släppa alla känslor som kunde 
uppstå. (Jonsson & Segesten, 2004)  

Det framkom även att det var möjligt att skapa en grund och beredskap för att 
hantera traumatiska händelser genom att dela med sig av sina erfarenheter med 
sina kollegor både före och efter en traumatisk händelse. (Suserud, Ahl, Hjälte, 
Johansson, Wireklint-Sundström & Johansson, 2005). 

Teamet 

”We share knowledge and we share feelings in a way that 
people who have not worked in a pre-hospital environment 
can never understand”. 
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(Suserud, et al. 2005 s. 31). 

Arbetsteamet ansågs vara en viktig komponent för att kunna hantera traumatiska 
händelser.  

Teamet arbetade inte bara tillsammans utan levde även tillsammans på 
arbetsplatsen eftersom arbetspassen kan vara mycket långa och även på 
oregelbundna tider. Detta krävde en hög toleransnivå för varandras handlingar och 
reaktioner om teamet skulle vara framgångsrikt. Att komplettera och känna 
varandra väl var då viktiga faktorer. Sammanhållningen skapade trygghet och 
kunde skapa en kåranda som hjälpte personalen att utveckla en professionell 
identitet och yrkesstolthet som gjorde att personalen tog hand om varandra inom 
teamet (Suserud, et al, 2005). 

Stödet från kollegorna var viktigt både under och efter en nödsituation eftersom 
kollegorna delar kunskap och känslor som utomstående inte kan förstå. Speciellt 
under en traumatisk händelse var det viktigt att kunna dela ansvar med någon 
annan som bidrog till en känsla av lättnad. Denna känsla blev desto bättre, ju 
bättre förtroende personen hade för sin kollega (Jonsson & Segesten, 2004; 
Suserud, et al, 2005; Svensson & Fridlund, 2008). 

Positiv feedback från kollegorna som t.ex. en klapp på axeln efter att en kollega 
gjort ett bra jobb ansågs vara mycket betydelsefullt. Även när personalen fick 
direkt stöd från ledningen och cheferna ansågs detta värdefullt och hjälpte till med 
hanteringen av händelsen (Halpern, Gurevich, Schwartz & Brazeau, 2009; 
Suserud, et al, 2005). 

Distansering 

“We tend to be heartless in what we do and people say “Well 
didn’t that affect you?” It probably affects us all, it’s just that 
we’ve developed sort of a nice thick skin to a lot of the calls, 
as a protective mechanism. If you want to use the word thick 
skin, that’s really what it is . . . you don’t let it bother you 
cause you’re not supposed to let it bother you”. 

(Regehr, et al. 2002 s. 509). 

För att hantera känslorna som uppstod vid en traumatisk händelse var undvikande 
och distansering vanligt, många av personalen försökte glömma och gå vidare så 
snabbt som möjligt (Halpern, et al. 2009).  

Det var också vanligt att personalen intog en professionell roll när de anlände till 
olycksplatsen och blev så fokuserade att allt annat stängdes ute. Detta gjordes för 
att det var svårt att vara professionell i sitt agerande när personalen identifierade 
sig med patienten. (Jonsson & Segesten, 2003; Suserud, 2002).  

Det förekom också att personalen medvetet försökte skapa en sköld mellan sig 
själva och händelsen men att denna sköld kunde vara svår att medvetet stänga av 



9 
 

och sätta på vilket kunde ha inverkan utanför arbetet (Halpern, et al, 2009; 
Regehr, et al, 2002). 

Personalen beskrev att de hade utvecklat en form av ”tjock hud” som en form av 
skydds mekanism. Detta för att känslomässigt distansera sig från offret och dess 
familj, ibland till en sådan grad att personalen hade svårt att veta vad de 
egentligen kände (Jonsson & Segesten, 2004; Regehr, et al, 2002). 

Humor 

“Because if you can’t laugh, you’ll cry. Because you, if you 
can’t brush it off, you’re going to internalize it and if you 
internalize it, you’re not going to be able to do the job” 

 (Halpern, et al, 2009 s. 184). 

Humor användes som ett verktyg för att kunna hantera sina känslor. Oftast var 
denna humor av en mörkare karaktär för att göra situationen mindre allvarlig och 
på så vis göra det möjligt att hantera känslorna (Regehr, et al, 2002; Halpern, et al, 
2009).  

Snabba kommentarer förekom ofta bland personalen och även roliga tillägg kring 
händelsen användes för att lätta upp stämningen. Personalen drog även komiska 
lärdomar av händelsen som till exempel ”om du ska dö, gör inte det på toaletten.” 
eller ”gam-mentalitet” som till exempel ”vilken storlek hade han på skorna? Jag 
hade behövt ett par nya”. Ofta användes ironiska uttryck och kadaver retorik när 
någon har dött på ett ovanligt sätt. Det finns även tillfällen då det inte passade att 
skratta vilket kunde göra det ännu svårare att låta bli (Scott, 2007).  

Personalen nämnde uttryckligen att skratt var en grundläggande mekanism för att 
i extrema situationer normalisera sina känslor  

Finna mening 

“The stress becomes manageable when they see the meaning 
of the experience and potential solutions”. 

(Jonsson & Segesten, 2004 s. 220). 

Personalen ansåg att stressen blev hanterbar när de såg betydelsen av deras 
handlingar (Jonsson & Segesten, 2004).  

Stresshantering började med att personen förde en inre dialog med sig själv om 
händelsen. Genom att sedan diskutera händelsen med någon annan kunde han/hon 
få förståelse och bekräftelse av att han/hon agerat korrekt och på så vis finna en 
mening av situationen(Jonsson & Segesten, 2004; Jonsson & Segesten, 2003).  

För att kunna se vikten av sitt agerande efter en händelse kände personalen att det 
var vikigt att få veta hur det gått för patienten efter att de lämnat över denne till 
annan sjukvårdspersonal (Regehr, et al, 2002). 
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När personalen reflekterade över händelsen och jämförde med sig själva kunde de 
se allt det positiva i sitt eget liv och att vardagliga problem då blev triviala varpå 
personalen säger sig uppskatta livet mer. Personalen kunde då även känna en viss 
tillfredsställelse efter en händelse då de gjort ett bra jobb men frustration kunde 
uppstå över att anhöriga förväntade att de skulle må värre. (Suserud, 2002) 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Artiklarna i arbetet har tagits fram genom sökning i databaserna Cinahl och 
PsycINFO. Att bara använda två databaser var en begränsning av resultatet men 
ansågs tillräckligt, eftersom tiden var begränsad och fler artiklar hade kunnat leda 
till att en lika genomförlig analys inte hade hunnits med. Genom sökning med 
olika sökord i databaserna fanns relevanta artiklar som svarade på 
frågeställningen. Hade ytterligare relevanta sökord använts hade det kunnat leda 
till ytterligare relevanta artiklar som kan ha varit en begränsning av resultatet.  

Det första urvalet av artiklar gjordes genom att rubriker och abstrakt lästes och 
artiklarna som verkade passande för syftet i denna studie valdes ut. Därefter lästes 
artiklarna för att få en helhet av studien. Genom undersökningens gång upptäcktes 
det att många artiklar innehöll en kvantitativ metod och handlade om PTSD’s 
prevalens bland personalen arbetande på ambulansstationer. Eftersom syftet var 
att belysa hur akutvårdspersonalens bearbetar traumatiska händelser för att inte 
utveckla post-traumatiskt stress syndrom valde författarna till föreliggande studie 
att inte använda dessa artiklar i resultatet utan valde istället att bara använda 
artiklar med en kvalitativ metod som fokuserade på deltagarnas känslor och 
tankar. Det finns få studier skrivet om hur akutvårdspersonal i allmänhet bearbetar 
traumatiska händelser. Majoriteten av forskningen fokuserar på 
ambulanspersonal.  

Artiklarna som valdes ut var genomförda i Sverige, USA, Canada och England 
varpå kulturella krockar kan uppstå och att resultatet därför inte alltid kan 
användas fullt ut i respektive land. Anledningen till att inte artiklar genomförda i 
enbart ett land valdes var för att för lite forskning har gjorts på detta område. 

 I denna studie användes Lundman och Graneheims (2008) modell av 
innehållsanalysen. Innehållsanalysen passade bra till syftet i studien eftersom 
modellen delar upp det relevanta i artiklarna och hjälper till att kategorisera 
resultatet på ett överskådligt vis. Kategoriseringen i föreliggande studie 
resulterade i fem kategorier, ett problem som framkom vid detta moment var att 
en del kategorier flöt in i varandra som till exempel mellan samtal och teamet. Det 
fanns meningsenheter som kunde passa i båda kategorierna vilket resulterade i att 
meningsenhetens huvudsakliga betydelse styrde vilken kategori den skulle hamna 
i. Detta kan ha lett till en tolkning från författarnas sida som kunde ha tolkas 
annorlunda av andra författare. 

Nackdelen med att meningsenheterna översätts till svenska är att information kan 
tappas mellan språkbarriärerna. Den teoretiska referensramen var ett ledande 
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redskap i denna studie och kan ha begränsat resultatet eftersom de styrde hur de 
meningsbärande enheterna togs ut.  

Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande studie visar att personalen skattar samtal om händelsen 
som den viktigaste faktorn för att hantera traumatiska händelser. Enligt 
Antonovsky (2002) är det viktigt att skapa en begriplighet från händelsen för att 
hålla sig psykiskt frisk. Personalen gör detta genom att samtala med varandra för 
att skapa förståelse för varför någonting händer. Eftersom personalen genom 
samtal gör det möjligt att hantera minnena samt att släppa alla känslor som 
uppstått efter den traumatiska händelsen. Dessa samtal sker främst med vänner, 
familjemedlemmar eller kollegor. I föreliggande resultat framgår det även att de 
personer som inte har stöd hemifrån känner en stor frustration över detta eftersom 
hemmet anses vara en fristad från stressen på arbetet. Detta resultat stryks av 
Donnelly och Siebert (2009) som visar att socialt stöd är en skyddande influens 
mot stress medan en brist av detta stöd kan skapa en stressreaktion.  

Även den professionella hjälpen från arbetsplatsen uppskattas, speciellt eftersom 
denna hjälp kan ges direkt efter händelsen. Detta styrks av Zohar, Sonnino, Juven-
Wetzler och Cohen (2009) som tar upp att det är viktigt att hjälp ges inom ”the 
golden hour”, vilket innebär de närmsta timmarna efter händelsen, för att 
förhindra att PTSD utvecklas. Samtidigt visar även Zohar, et al (2009) att 
debriefing inte har lika stor betydelse som tidigare ansetts. Det framkommer dock 
i den här studien att debriefing uppskattas men att det inte har huvudsaklig 
betydelsen för bearbetningen utan snarare det informella samtalet mellan kollegor, 
vänner eller anhöriga. 

Samtalen mellan personalen skapar även en erfarenhet för att hantera liknande 
händelser i framtiden, ett resultat som även styrks av Donnelly och Siebert (2009) 
som visar att erfarenhet förebygger stress. 

Enligt Antonovsky (2002) är det även viktigt att personen besitter en form av 
hanterbarhet. Detta genom, att använda de resurser som står till ens förfogande 
som till exempel kollegor, vänner eller anhöriga. 

Resultatet i föreliggande studie beskriver vikten av ett bra team för att kunna 
hantera traumatiska händelser. Det beskrivs även att kårandan som framkommer 
ur teamet skapar en yrkesstolthet och professionell roll som gör att personalen 
stöttar varandra i svåra situationer. Inom teamet uppstår en unik relation som 
utomstående har svårt att förstå som gör det lättare att använda teamet som stöd. 
Positiv feedback från teamet är också mycket viktigt. 

Det framkommer även att när personalen delar ansvaret med kollegor blir 
situationen mer hanterbar och en känsla av lättnad infinner sig.  

I föreliggande studie nämns även humor som ett verktyg att hantera känslor. 
Denna humor är enligt personalen en grundläggande mekanism för att göra 
situationen hanterbar och mindra allvarlig. 
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Det är även viktigt att livet har en meningsfullhet enligt Antonovsky (2002) vilket 
innebär att personen kan finna en mening med händelsen. 

I föreliggande studie visar det att personalen uppskattar livet mer när de 
reflekterar över händelsen och jämför med sitt eget liv eftersom vardagliga 
problem då blir triviala. Denna självinsikt uppstår då personalen förstår meningen 
av sina handlingar vid en olycka.  

Det finns mycket som stämmer överens mellan resultatet i denna studie och 
Antonovskys salutogenes modell där samtliga begrepp återspeglas i de olika 
kategorierna. Vilket kan vara anledningen till att personalen orkar arbeta vidare 
med sitt arbete där de ständigt utsätts för nya traumatiska händelser. I resultatet 
finns dock aspekter som inte kan relateras till Antonovskysk modell, det visar att 
många inom akutsjukvården använder sig av distansering som copingstrategi för 
att inte påverkas av händelsen. Exempel på en sådan distansering kan vara att 
personalen inte skapar någon personlig kontakt och identifierar sig med patienten 
för att det blir svårt att ta en professionell roll i sitt agerande. Detta kan skapa ett 
problem för omvårdnaden om denna distansering blir allt för stor. 

Förekomsten av traumatiska händelser är betydligt högre i akutsjukvården än 
inom allmänsjukvården men även för den allmänna sjuksköterskan kan det vara 
viktigt med kunskap om hur en traumatisk händelse bearbetas.   

Slutsats 

Under studiens gång framkom att majoriteten av all forskning som genomförts 
inom detta ämne är gjord inom ambulanssjukvården och inte inom den allmänna 
akutsjukvården. Resultatet i föreliggande studie visar att personalen använder sig 
av flera olika coping-strategier för att bearbeta traumatiska händelser. Att samtala 
om händelsen är den viktigaste metoden. Andra metoder som användes är humor 
där personalen använde sig av galghumor för att avtraumatisera händelsen, 
distansering för att inte identifiera sig för mycket med patienten, arbetsteamet att 
stöta sig på och få relevant respons och finna mening med händelsen för att inse 
vikten av sitt arbete. Resultatet kan sättas i aspekt med samtliga vårdinrättningar 
eftersom traumatiska händelser kan förekomma överallt och alla måste kunna 
bearbeta dessa situationer var de än förekommer. I framtiden hade det varit 
intressant med forskning om vilka copingstrategier som fungerar för personalen 
på lång sikt. Vilka händelser som personalen anser kräva mest stöd och vilket stöd 
som önskas hade även varit ett viktigt område att forska inom. Även vilken 
utbildning för personalen som hade varit mest aktuell för att kunna hantera dessa 
händelser. Det har gjorts mycket forskning för prevalensen av PTSD inom 
ambulanssjukvården men i framtida forskning bör flera studier göras med en 
empirisk ansats i hela Sverige för att få ett mer relevant resultat för 
akutsjukvården i Sverige. Detta resultat skulle då visa mer på hur den svenska 
vardagen för akutsjukvårdare ser ut. Detta är forskning vi hoppas få ta del av i 
framtiden.  

  



13 
 

Referenslista 

Antonovsky, A. (2002). Hälsans Mysterium. Köping: Natur och Kultur. 

Arnberg, F. (2009). Posttraumatiskt Stressyndrom, PTSD. Tillgänglig: < 
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=151&PTSD > (2009-12-15). 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur AB. 

Donnelly, E., & Siebert, D. (2009). Occupational Risk Factors in the Emergency 
Medical Services. Prehospital and Disaster Medicine, Vol 24, 422-429. 

Dyregrov, A. (2002). Katastrofpsykologi. Lund: Studentlitteratur AB. 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. 
Köping: Natur och Kultur. 

Halpern, J., Gurevich, M., Schwartz, B., & Brazeau, P. (2009). What makes an 
incident critical for ambulance workers? Emotional outcomes and implications for 
intervention. Work & Stress, Vol 23, 173-189. 

Hochwälder, J., Ivarsson, A-K., & Widell, J. (2002). Posttraumatiska 
stressreaktioner hos ambulanspersonalen inom Jämtlands läns landsting: En 
explorativ studie. Folkhälsoguiden: Psykisk Hälsa. Tillgänglig: < 
http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Psykisk%20H%C3%A4lsa/EPH/Posttraum
atiska%20stressreaktioner%20%282002_5%29.pdf > (2009-12-16).  

Johansson, M., & Turunen, J. (2009).  En särskild händelse: Ambulanspersonals 
upplevelser av kollegialt stöd. Högskolan Borås. Borås  

Jonsson, A., Segesten, K., & Mattsson, B. (2003). Post-traumatic stress among 
Swedish ambulance personnel. Emerg Med J, Vol 20, 79-84. 

Jonsson, A., & Segesten, K. (2004). Guilt, shame and need of a container: a study 
of post-traumatic stress amon ambulance personnel. Accident and emergency 
nursing, Vol 12, 215-223. 

Jonsson, A., & Segesten, K. (2003). The meaning of traumatic events as described 
by nurses in ambulance service. Accident and emergency nursing, Vol 11, 141-
152. 

Lundin, T. (1995). Stressreaktioner och psykiskt trauma. Helsingborg: Rhone-
Poulence Rorer AB. 

Lundman, B., & Graneheim, U. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. I: Höglund-
Nielsen, B & Granskär, M (red.) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 
sjukvård. Lund: Studentlitteratur.  

Michel, P-O., Johannesson, KB., Ahmad, A., & Lundin, T. (2006). Posttraumatisk 
stressyndrom alltmer i fokus. Läkartidningen, Vol 103, 3369-3372. 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=151&PTSD�
http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Psykisk%20Hälsa/EPH/Posttraumatiska%20stressreaktioner%20(2002_5).pdf�
http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Psykisk%20Hälsa/EPH/Posttraumatiska%20stressreaktioner%20(2002_5).pdf�


14 
 

Michel, P-O., Lundin, T., & Otto, U. (2001). Psykotraumatologi. Studentlitteratur, 
Lund. 
 
North, S., Suris, M., Davis., & Smith, P. (2009). Toward Validation of the 
Diagnosis of Posttraumatic Stress Disorder, American Journal of Psychiatry, Vol 
166, 34-41.  

Ollmark, L. (2009). Trauma. Tillgänglig: < 
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=149&trauma > (2009-12-15). 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2007). Forskningsprocessen, Kvalitativ och 
kvantitativa perspektiv. Stockholm: Liber.  

Regehr, C., Goldberg, G., & Hughes, J. (2002). Exposure to human tragedy, 
empathy, and trauma in ambulance paramedics. American journal of 
orthopsychiatry, Vol 72, 505-513. 

Scott, T. (2007). Expression of humour by emergency personnel involved in 
sudden deathwork. Mortality, Vol 12, 350-364. 

Suserud, B-O., Ahl, C., Hjälte, L., Johansson, C., Wireklint-Sundström, B., & 
Johansson, A. (2005). Culture and Care in the Swedish ambulance service. 
Emergency Nurse, Vol 13, 30-36.  

Suserud, B-O. (2002). Ambulance responses at a disaster site. Emergency Nurse, 
Vol 9, 22-27. 

Svensson, A., & Fridlund B. (2008). Experiences of and action towards worries 
among ambulance nurses in their professional life: A critical incident study. 
International emergency Nurse, Vol 16, 35-42. 

Zohar, J., Sonnino, R., Juven-Wetzler, A., & Cohen, H. (2009). Can posttraumatic 
stress disorder be prevented?. CNS Spectr, Vol 14:1, 44-51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=149&trauma�


15 
 

Bilageöversikt 
Bilaga 1 – Litteratursökningsöversikt  

Bilaga 2 – Kvalitetssäkringsformulär (Casp) 

Bilaga 3 – Analysöversikt 

Bilaga 4 – Artikelöversikt  

  



16 
 

Bilaga 1 

Sökord: Ambulance (S1), Stress (S2), Traumatic (S3), Coping (S4), Paramedic 
(S5), Health personnel (S6), Exposure (S7), och Qualitative (S8). 

CINAHL 

Sökning Avgränsningar Sökord Antal 
träffar 

Urval 1 Urval 2 

Sökning 1 Peer-reviewed, research 
article, Publication year 
2000-2009, English 

S1, S2 and S3 9 4 2 

Sökning 2 Peer-reviewed, research 
article, Publication year 
2000-2009, English 

S1 and S2 27 7 4 

Sökning 3 Peer-reviewed, research 
article, Publication year 
2000-2009, English 

S1 and S8 36 4 3 

Sökning 4 Peer-reviewed, research 
article, Publication year 
2000-2009, English 

S1 and S4 9 4 4 

Sökning 5 Peer-reviewed, research 
article, Publication year 
2000-2009, English 

S6, S4 and S2 51 2 2 

Sökning 6  Suserud 6 2 2 
Sökning 7 Author: Jonsson S1  6 5 3 
 
PsycINFO 1872-current 
 
Sökning Avgränsningar Sökord Antal 

träffar 
Urval 1 Urval 2 

Sökning 4 Peer-reviewed, research 
article, Publication year 
2000-2009, English 

S5, S3 and S7 86 2 1 
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Bilaga 3 

Menningsbärande enhet Kondensering Kod Kategorier 

“By actively 
confronting ones 
impressions and 
reactions through 
conversation with 
colleagues and others, 
the helpers are able to 
cope with the effects of 
stressful event.” 
(Jonsson, Segersten, 
2004, s. 218) 

 

Genom aktiv 
konversation med 
kollegor kan 
effekten av 
stressfulla händelser 
hanteras. 

 

Aktiv konversation Samtal 

 

“To internalise the 
stressful experience it 
is necessary to talk to 
others about it. By 
actively confronting 
ones impressions and 
reactions through 
conversation with 
others, it is possible to 
cope with the memories 
of traumatic 
experiences.” (Jonsson, 
Segersten, 2004, s. 218) 

 

Nödvänligt att tala 
om den traumatiska 
händelsen. 

 

Tala om händelsen 

“The respondents also 
emphasised the unique 
importance of the 
team.” (Suserud, 2005, 
s. 31) 

 

Vikten av teamet 
understryks. 

Teamets betydelse Teamet 

 

“Respondents in this 
study said that the 
support of experienced 
colleagues is 

Stöd från kollegor är 
uppmuntrande under 
och efter 
nödsituationer 

Stöd från kollegor 
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enormously reassuring, 
both during and after 
emergencies.” 
(Suserud, 2005, s. 32) 

 

 

“We tend to be 
heartless in what we do 
and people say: Well 
didn't that affect you? It 
probably affects us all, 
its just that we've 
developed a sort of a 
nice thick skin to a lot 
of the calls, as a 
protective mechanism. 
If you want to use  the 
work thick skin, that's 
really what it is.” 
(Regehr, Goldberg & 
Hughes 2002, s. 509) 

 

Tjock hud 
utvecklades som 
skyddande 
mekanism för att inte 
påverkas. 
 

Skyddande 
mekanism 

Distansering 

 

 

 

 

 

 

 

“When working at a 
scene of the event the 
helpers are so focused 
and concentrated on 
helping the victim that 
they totally distance 
themselves from the 
surroundings.” 
(Jonsson, Segersten, 
2003, s. 146) 

 

På en olycksplats är 
vårdarna så 
fokuserade att 
omgivningen stängs 
ute. 

 

Tar avstånd 

”Among the work 
group, the use of 
gallows humour helped 
relive tension of 
managing horrifying 
situations.” (Regehr, 
Goldberg & Hughes 

Galghumor används 
för att släppa 
spänningen vid 
hantering av 
fruktansvärda 
situationer.  
 

Släppa spänningen Humor 
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2002, s. 509) 

 

“Black humour is 
another method of 
coping.” (Halpern, 
Gurevich, Schwartz & 
Brazeau 2009 s. 183). 

 

Svart humor är en 
annan metod av 
hantering.  
 

Svart humor 

“Getting support from 
others was an important 
coping strategy when 
diminishing stress. It 
made the experience 
understandable and it 
was possible to 
internalise the 
experience.” (Jonsson, 
Segersten, 2004, s. 220) 

Stöd från andra är 
viktigt för att 
reducera stress och 
kan göra händelsen 
försåtlig. 

 

Skapa förståelse Finna mening 

 

“The stress becomes 
manageable when they 
see the meaning of the 
experience and 
potential solutions.” 
(Jonsson, Segersten, 
2004, s. 220) 

Stressen blir 
hanterbar när de såg 
betydelsen av 
händelsen. 

 

Meningsfullhet 
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Bilaga 4 

Författare, årtal, 
titel, tidskrift, 
land 

Syfte Metod Resultat Resultat av 
kvalitetsbedö
mning 

Halpern, 
Gurevich, 
Schwartz & 
Brazeau, 2009. 
What makes an 
incident critical 
for ambulance 
workers? 
Emotional 
outcomes and 
implications for 
intervention. 
Work & Stress. 
Canada. 

Syftet är att 
karakterisera 
kritiska 
incidenter och 
eventuella 
förslag på 
interventioner. 

Studien är gjord 
med en 
kvalitativ 
intervjumetod 
av 60 personer 
som arbetade 
inom 
ambulansyrket, 
både 
utryckningspers
onal och chefer.  

Personalen lider av 
avsevärd ångest från 
kritiska incidenter och 
välkomnar ingripande. 
Genom utbildning av 
personal och chefer för 
att känna igen och 
upptäcka de känslor 
som uppstår av 
kritiska incidenter. 

Medel god 
kvalitet 

Jonsson & 
Segesten, 2004. 
Guilt, shame 
and need for a 
container: a 
study of post-
traumatic stress 
among 
ambulance 
personnel. 
Accident and 
Emergency 
Nursing. 
Sweden. 

Syftet är att 
belysa behovet 
av att använda 
kollegor, 
vänner eller 
familjemedlem
mar som 
container för 
att internalisera 
traumatiska 
upplevelser.  

En 
fenomenologisk 
intervjustudie 
av tio män och 
kvinnor som 
jobbar inom 
ambulans yrket. 
Samtliga hade 
erfarenheter av 
traumatiska 
händelser. 

Resultatet pekar på att 
post-traumatiska stress 
symtom som skuld, 
skam och självförakt 
är vanligt efter 
jobbrelaterade 
traumatiska händelser. 
För att hantera dessa 
känslor är det 
nödvändigt att tala om 
dem med kollegor, 
vänner och 
familjemedlemmar. 

Medel god 
kvalitet 

Jonsson & 
Segesten, 2003. 
The meaning of 
traumatic events 
as described by 
nurses in 
ambulance 
service. 

Syftet är att 
upptäcka vad 
som är 
huvudsaken av 
en traumatisk 
händelse 
upplevda av 
svensk 

Fenomenologis
k intervjustudie 
av 52 personer 
inom ambulans 
yrket. 
Analyserade av 
van Kaams 

Resultatet indikerar att 
ambulanspersonalen 
identifierar sig med 
patienterna och att det 
är omöjligt att 
förbereda sig för 
oförutsedda och 
meningslösa 

God kvalitet 



25 
 

Accident and 
Emergency 
Nursing. 
Sweden. 

ambulansperso
nal. 

analysmetod. händelser. 

Regehr, 
Goldberg & 
Hughes.  
2002.  
Exposure to 
Human 
Tragedy, 
Empathy, and 
Trauma in 
Ambulance 
Paramedic.  
American 
Journal of 
Orthopsychiatry
.  
USA. 

Syftet var att 
undersöka 
vilka 
upplevelser 
som 
sjukvårdsperso
nal upplever 
som svårast att 
hantera och 
vilka 
konsekvenser 
det kan ge 
både för den 
enskilde och 
för dennes 
närstående. 
Samt strategier 
för bearbetning 
och vilket stöd 
som finnas tills 
hands.  
 

Metoden är 
både kvalitativ 
och kvantitativ. 
Den 
kvantitativa 
delen bestod av 
en enkätstudie 
där 86 deltagare 
fick svara på 
frågor om 
upplevelser av 
traumatiska 
händelser, 
socialt söd samt 
ångest. Den 
kvalitativa 
delen bestod av 
18 intervjuer 
med. 

Resultatet visar att 
majoriteten av 
deltagarna hade blivigt 
överväldigade och 
djupt störda av en 
olycka eller incident. 
Detta hanterade med 
hjälp av samtal med 
olika supportsystem. 

God kvalitet 

Svensson & 
Fridlund, 2008. 
Experiences of 
and actions 
towards worries 
among 
ambulance 
nurses in their 
professional 
life: A critical 
incident study. 
International  
emergency 
nursing. 
Sweden 

Syftet är att 
beskriva 
kritiska 
situationer där 
ambulans 
sjuksköterskor 
upplever oro i 
samband med 
arbetet och 
deras 
handlingar för 
handskas med 
dessa 
situationer. 

Studien har 
gjorts med en 
kvalitativ 
metod. 
Semistrukturera
d intervjuer 
användes då 13 
manliga och 12 
kvinnliga 
ambulansarbeta
re intervjuades. 
Detta 
analyserades 
sedan med 
Flanagans 
critical incident 
technique. 

Resultatet visade att 
sjuksköterskor oroar 
sig för specifika akuta 
situationer lika mycket 
som situationer 
relaterade till 
arbetsmiljön. Oron 
lindras av ens egna 
handlingar eller med 
hjälp från andra. 
Resultatet visade 
också att med mer 
erfarenhet kom ett 
ansvar att själv klara 
av alla traumatiska 
händelser. 
Sjuksköterskan måste 
få ett tillfälle att prata 
om sina problem för 

God Kvalitet 
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att klara av att hantera 
dem. 

Suserud, 2002. 
Ambulance 
responses at a 
disaster site. 
Emergency 
Nurse. Sweden. 

Syftet med 
denna studie 
var att 
undersöka 
personalens 
erfarenhet av 
att jobba med 
en katastrof.  

Studien har 
gjort med en 
kvalitativ 
intervju metod 
där 21 personer 
från 
ambulansperson
alen medverkat. 
Frågeformulär 
med öppna 
frågor 
användes. 

Resultatet visar 6 
kategorier: Oklart 
uppdrag, Ankomsten 
till en kaotisk 
olycksplats, agerande 
på platsen, principer 
gällande katastrof 
medicin, arbete under 
press, ta ledarrollen 
och fortsätta efter att 
uppdraget slutförts.   

Medel god 
kvalitet. 

Suserud, Ahl, 
Hjälte, 
Johansson, 
Wireklint-
sundström & 
Jonsson, 2005. 
Culture and 
care in Swedish 
ambulance 
service. 
Emergency 
Nurse. Sweden 

Studiens syfte 
var att 
undersöka 
distinkta 
egenskaper av 
ambulans 
sjukvård och 
fokusera på 
mötet mellan 
ambulanssjuks
köterskan och 
patienten. 

Studien är gjord 
men kvalitativ 
intervju metod. 
10 personer ur 
ambulansyrket 
från 6 olika 
ambulansstation
er i västra 
Sverige 
intervjuades.  

Resultatet 
kategoriserades i 4 
olika rubriker: 
Sjukvårdare och 
arbetsmiljö, Arbete i 
grupp, Patienter och 
pre-hospital 
akutsjukvård. God 
vård, Dålig vård och 
ingen vård.  

Medel god 
kvalitet. 

Scott, 2007. 
Expression of 
humor by 
emergency 
personnel 
involved in 
sudden death 
work. Morality. 
United 
Kingdom. 

Studiens syfte 
var att 
tillhandahålla 
en analys av 
hur humor 
används som 
en primär 
coping 
mekanism av 
akutvårdsperso
nal inblandade 
i arbete där 
patienten 
plötsligt dör. 

Metoden som 
användes är en 
kvalitativ 
intervju metod. 
Personal från 
tre olika 
akutmottagning
ar i norra 
England. 9 
grupper med 3 i 
varje grupp 
intervjuades  

Humor förekopmmer i 
7 olika typer. Humor 
användes för att hjälpa 
och avreagera från de 
traumatiska 
händelserna. 

God kvalitet 
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