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Sammanfattning 

Ambulanspersonal (ambulanssjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och 
ambulanssjukvårdare) förväntas klara av både fysiska och psykiska påfrestningar och 
samtidigt utföra en patientsäker vård. Framförallt de fysiska påfrestningarna kan 
skapa muskuloskeletala besvär hos ambulanspersonalen. Muskuloskeletala besvär kan 
leda till arbetsrelaterade förslitningsskador i nacke, skuldror, ländrygg och knän. 
Syftet med studien var att beskriva ambulanspersonalens upplevelse av regelbunden 
strukturerad fysisk aktivitet. Studien utfördes med kvalitativ design och en induktiv 
ansats där sex manliga deltagare intervjuades. Den genomförda innehållsanalysen 
resulterade i tre tydliga kategorier; självupplevd hälsovinst, säkrare omhändertagande 
och skadeförebyggande. Samtliga deltagare uppgav att de fick bättre ork, bättre sömn, 
bättre och snabbare återhämtning, mindre muskuloskeletala besvär och en positiv 
indirekt påverkan på patientsäkerheten. 
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Abstract 

Ambulance personnel (specialist nurses and paramedics) are expected to self-manage 
the risk of both physical and mental strain while performing safe patient care. It is 
mainly physical strain that can lead to musculoskeletal disorders among ambulance 
personnel. These musculoskeletal disorders can result in work-related repetitive strain 
injuries in the neck, shoulders, lower back and knees. The aim of the study was to 
investigate how regular structured physical activity can positively impact ambulance 
personnel. The study was conducted with qualitative design and with an inductive 
approach where six male informants were interviewed. The conducted analysis 
process resulted in three distinct categories; self-perceived health benefits, safer 
caretaking and injury prevention. All respondents reported that they experienced 
improved stamina, sleep and faster recovery. Also, they experienced less 
musculoskeletal problems than prior to undertaking regular physical activity. 
Furthermore, the informants felt that regular physical activity as such, had an indirect 
influence on patient safety. 
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Inledning 
Anställda inom den svenska hälso- och sjukvården utsätts dagligen för både fysiska 
och psykiska påfrestningar. Framförallt de fysiska påfrestningarna och belastningarna 
kan leda till framtida problem med hälsorelaterade besvär och förslitningsskador 
(Aasa & Wiitavaara, 2009). Svedin, Norrlander och Fläckman (2012) har funnit att 
ambulanspersonal i jämförelse med den övriga befolkningen och även övrig personal 
inom hälso- och sjukvård i Sverige, har en förhöjd frekvens av bland annat 
arbetsrelaterade skador, fysiska hälsoproblem, högt blodtryck, för tidig pensionering 
på grund av medicinska grunder samt för tidig död. De psykiska påfrestningarna hos 
otränade visar sig genom mer uttalade stressreaktioner än vad det gör hos fysiskt 
aktiva. Otränade personer hanterar både psykisk och fysisk stress betydligt sämre 
(Börjesson & Jonsdottir, 2004). Att vara fysiskt aktiv påverkar hur en individ 
uppfattar sitt hälsotillstånd och genom fysisk aktivitet kan dessutom ett flertal 
sjukdomar och förslitningsskador förebyggas (Engström & Lindgärde, 2004). Det ses 
därför som angeläget att beskriva ambulanspersonalens upplevelse av regelbunden 
strukturerad fysisk aktivitet. 

Bakgrund 

Hälsa ur ett globalt och nationellt perspektiv 

WHO (2011) anger två primära orsaker till den globala ohälsan och 
världsdödligheten. Dessa två är kardiovaskulära- och cerebrala sjukdomar. I rapporten 
Global Health Risks framtagen av WHO (2011) visar de att det finns ett flertal 
riskfaktorer som kan påverka den globala hälsan negativt och att dessa samtidig ger 
en ökad risk för ett flertal följdsjukdomar. WHO har identifierat åtta framträdande 
riskfaktorer som påverkar den globala hälsan negativt. Dessa är; alkohol och tobaks 
användning, högt bodymass index (BMI), högt kolesterol, högt blodsocker, lågt frukt- 
och grönsaks intag och fysisk inaktivitet. Ovan nämnda riskfaktorer ses oftare leda till 
ohälsa och dödlighet i höginkomstländer än i medel- och låginkomstländer. De 
kardiovaskulära sjukdomarna står för upp till 80 procent av den totala 
världsdödligheten, där de åtta identifierade riskfaktorerna står för 61 procent av en 
upplevd försämrad hälsa hos individen och 61 procent av dessa i sin tur har en direkt 
koppling relaterat till dödligheten i kardiovaskulära sjukdomar. Totalt sett anger 
WHO (2011) att de åtta riskfaktorerna gemensamt står för tre fjärdedelar av all 
världsdödlighet relaterat till kardiovaskulära sjukdomar.   

I rapporten Global Health Risks (2011) visar WHO att de mer traditionella riskerna 
(undernäring, dålig hygien och smutsigt vatten), som tidigare har påverkat 
världshälsan och världsdödligheten nu minskar och tas över av nya risker skapade av 
människan själv och vällevnadssamhället som vi nu lever i. Dessa nya risker är tobak, 
fysisk inaktivitet, övervikt, smutsig luft, trafiksäkerhet och risker/skador kopplade till 
individens yrke. 
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I Europa anses bristen på fysisk aktivitet och ohälsa vara en stor del av den totala 
sjukdomsbördan. Så mycket som 5,5 % av sjukdomarna i Europa anses vara kopplade 
till fysisk inaktivitet (WHO, 2011). 

Socialstyrelsen (SOS, 2011) i Sverige har tagit fram Nationella riktlinjer för 
sjukdomsförebyggande metoder som berör områdena tobaksbruk, riskbruk av alkohol, 
otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Dessa riktlinjer och 
rekommendationer är framtagna för Hälso- och sjukvården så att de i sin tur ska 
kunna stödja individers förändringar om de lever en ohälsosam livsstil som också kan 
leda till ett flertal vällevnadssjukdomar såsom, högt blodtryck, diabetes och hjärt- och 
kärlsjukdom. Ohälsosamma levnadsvanor som bruk av tobak och alkohol, dåliga 
matvanor och fysisk inaktivitet står för en stor del av den totala sjukdomsbördan i 
Sverige. Ett observandum är att man inte har räknat med alla de följdsjukdomar och 
riskfaktorer som dessa ohälsosamma levnadsvanor kan leda till vilket då medför att 
den faktiska sjukdomsbördan är och kan bli betydligt större än vad som tidigare har 
angetts (SOS, 2011). Vid en redan konstaterad sjukdom kan sjukdomsbilden avsevärt 
förbättras om dessa riktlinjer och rekommendationer följs (SOS, 2011). Även i andra 
Nationella riktlinjer, bland annat Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård uppdaterade av 
SOS (2013) förespråkas vikten av fysisk aktivitet och rökstopp. 

”Fysisk aktivitet är därmed en av de absolut viktigaste faktorerna att påverka för att 
förhindra sjukdom och död” (Folkhälsomyndigheten, 2012). 

Fysisk aktivitet och dess effekter 

Fysisk aktivitet har under lång tid varit en naturlig del av människans livsstil. Många 
säger att de tränar regelbundet men statistiken visar att det endast är fem procent av 
medelålderspersoner som är fysiskt aktiva på ett sådant sätt att de blir svettiga och 
varma minst tre gånger i veckan (Woxnerud, 1997).  Att vara fysiskt aktiv eller 
inaktiv påverkar människors hälsa på många olika sätt (Drevenhorn, Kjellgren & 
Bengtsson, 2007; Socialstyrelsen, 2011). Folkhälsomyndigheten (2013) definierar 
fysiskt aktivitet som all typ av rörelse som ger en ökad energiomsättning. Forskningen 
visar att, för att få effekter och en positiv förändring av hälsan hos en individ handlar 
det inte bara om att utföra den fysiska aktiviteten utan också om intensiteten, 
durationen, frekvensen och vilken typ av fysisk aktivitet som faktiskt har utförts.  
Även ålder och kön har en inverkan på effekterna av den genomförda fysiska 
aktiviteten (Folkhälsomyndigheten, 2013). Folkhälsomyndigheten (2013) 
rekommenderar att alla personer över 18 år är fysiskt aktiva under minst 150 minuter i 
veckan om den fysiska aktiviteten utförs på en måttlig nivå det vill säga en 
pulshöjande aktivitet. Vid en högre intensitet bör den fysiska aktiviteten fortgå under 
75 minuter i veckan. Oavsett intensitetsnivå är rekommendationen att den fysiska 
aktiviteten sprids över flera dagar och att den skall utföras om minst 10 minuter åt 
gången. Fysisk aktivitet på en måttlig nivå innebär exempelvis snabba promenader 
fördelat på upp till fem dagar per vecka. Snabba promenader innebär att promenaden 
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är pulshöjande. Oavsett vald fysisk aktivitet så måste den vara pulshöjande. Vid en 
högre intensitet rekommenderas att den fysiska aktiviteten utförs som löpning, två till 
tre dagar per vecka eller att man kombinerar dessa två intensitetsnivåer för att uppnå 
en bättre effekt. Utöver ovan nämnda rekommendationer så anser 
Folkhälsomyndigheten (2013) också att en muskelstärkande fysisk aktivitet utförs om 
minst två gånger i veckan. Vid en ålder över 65 år så bör även balans läggas med i 
den fysiska aktiviteten, dock är balansträning viktigt oavsett ålder. För unga det vill 
säga personer under 18 år så finns det en nordisk rekommendation för mängden av 
fysisk aktivitet som bör utföras. Rekommendationerna ligger på 60 minuters fysisk 
aktivitet per dag. Den fysiska aktiviteten som utförs ska bestå av olika 
intensitetsnivåer och bör fördelas under dygnet (Folkhälsomyndigheten, 2012). Vid 
fysisk aktivitet handlar det inte bara om att uppleva en bättre hälsa utan också om att 
höja sin prestationsförmåga genom att klara av en fysisk ansträngning på ett bättre 
sätt. En ökad prestationsförmåga leder till en förbättrad fysisk styrka, en bättre 
rörlighet och en bättre syreupptagningsförmåga (Folkhälsomyndigheten, 2013). När 
den fysiska aktiviteten utförs med en hög intensitet så blir utfallet ännu bättre än om 
aktiviteten utförs på en måttlig nivå. Sambandet mellan mängden av fysisk aktivitet 
och på vilken intensitet den har utförts påverkar utfallet av aktiviteten som i sin tur 
påverkar personens upplevda hälsa, fysiska kapacitet och prestationsförmåga. 
Korrelationen mellan en hög intensitet på den fysiska aktiviteten och en positiv 
påverkan på hälsan finns kvar oavsett personens ålder (Folkhälsomyndigheten, 2013). 
Regelbunden fysisk aktivitet är en viktig del i det hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande arbetet hos en individ. Mängden fysisk aktivitet kan direkt 
relateras till minskade riskfaktorer för ohälsa och för tidig död 
(Folkhälsomyndigheten, 2013). 

Tidigare forskning prehospitalt 

Fysisk aktivitet bidrar också till en minimering av arbetsrelaterade förslitningsskador 
så som muskuloskeletala besvär hos individer (Aasa & Wiitavaara, 2009; Engström & 
Lindgärde, 2004). Svedin et al., (2012) har i sin studie jämfört om det finns några 
signifikanta skillnader mellan ambulanspersonalens och räddningstjänstens personal 
gällande deras levnadsvanor men också hur de har påverkats av upplevd stress och 
hälsa relaterat till deras arbetssituation. Signifikanta skillnader kunde ses i hur 
ambulanspersonalen upplevde sin hälsa relaterat till hur deras arbetsmängd såg ut. 
Ambulanspersonalen upplevde också en betydligt mer påtagande trötthet under och 
efter ett arbetspass. Några av orsakerna till detta skulle kunna vara de oregelbundna 
arbetstiderna, nattskiften och den ökande frekvensen av uppdrag som indirekt medför 
att det är svårt att äta regelbundet och hälsosamt, utföra fysisk aktivitet och samtidigt 
få en bra återhämtning under lediga dagar (Svedin et al., 2012). Skillnader gällande 
upplevd hälsa och faktiska sjukdomar fanns också, där ett högt blodtryck, ett för stort 
midjemått och diabetes var överrepresenterat hos ambulanspersonalen. Ytterligare en 
skillnad som tydligt sågs var mängden av fysisk aktivitet som utfördes av respektive 
yrkesgrupp, där ambulanspersonalen i betydligt mindre utsträckning genomförde 
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fysisk aktivitet under arbetstid. Resultatet av studien genomförd av Svedin et al., 
(2012) visar att fysisk aktivitet har en direkt påverkan på hur den upplevda och 
faktiska hälsan är. Samt att risken för att utveckla hälsoproblem och hjärt- och 
kärlsjukdomar ökar om man är fysisk inaktiv. Även psykologiskt positiva effekter kan 
uppstå av fysisk aktivitet. Det visar sig bland annat genom bättre stresshantering 
(Börjesson & Jonsdottir, 2004). 

Konsekvenser av fysisk inaktivitet 

Fysisk inaktivitet kan bidra till en förhöjd risk för livsstilssjukdomar, framförallt 
hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes, sänkt livskvalité och för tidig död 
(Engström & Lindgärde, 2004; Socialstyrelsen, 2011). Risken att dö i förtid är en och 
en halv gånger större för individen som rör sig mindre än två timmar per vecka vilket 
kan likställas med risken av en för tidig död för rökare (Folkhälsomyndigheten, 
2012). Sämre kondition ger sämre förutsättningar för att hantera dagliga påfrestningar 
i vardagen, såsom fysiska utmaningar och psykisk- och fysisk stress (Börjesson & 
Jonsdottir, 2004; Folkhälsomyndigheten, 2012). Lundberg (2003) har belyst att 
belastningsbesvär såsom värk i nacke, rygg och skuldror kan ha sitt ursprung i 
arbetsrelaterad psykosocial stress. Fysisk inaktivitet exempelvis stillasittande och 
mycket bilåkande får snabbt negativa konsekvenser för vår hälsa men bidrar också till 
allmän svaghet och minskad förmåga att hantera olika påfrestningar (Börjesson & 
Jonsdottir, 2004; Wennberg et al., 2006). Wennberg et al., (2006) har påvisat att det 
finns ett samband mellan fysisk inaktivitet på fritiden, bilåkande och en ökad risk för 
första hjärtinfarkt. Framförallt regelbunden bilåkning ökar risken med 74 procent 
(Wennberg et al., 2006). 

Samhällets kostnader för sjukdomar som direkt kan härledas till fysisk inaktivitet och 
högt BMI presenterades i en Folkhälsopolitisk rapport (2010) av 
Folkhälsomyndigheten (2010). Den totala kostnaden då var sju miljarder kronor per år 
för sjukdomar relaterade till fysisk inaktivitet respektive 18 miljarder per år för 
sjukdomar relaterade till ett högt BMI. Totalt sett uppgår merkostnaderna för 
sjukdomar relaterade till fysisk inaktivitet och ett högt BMI hos befolkning i Sverige 
till en summa av totalt 830 miljoner respektive 4 miljarder kronor för Hälso- och 
sjukvården (Folkhälsomyndigheten, 2010).  

Folkhälsomyndighetens Folkhälsopolitiskarapport, 2010 visar att en bättre hälsa hos 
befolkningen leder direkt till minskade kostnader för vård. Detta genom en minskad 
efterfrågan av vård hos befolkningen. Den bättre hälsan hos befolkningen bidrar då 
indirekt till en ökad produktivitet som i sin tur leder till en ekonomisk tillväxt som då 
kan ge förutsättningar för bättre levnadsvillkor hos befolkningen. Detta sammantaget 
ger bättre levnadsvanor som då naturligt leder till en bättre hälsa hos oss alla. 
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Konsekvenser av fysisk inaktivitet för ambulanspersonal 

Internationellt har det påvisats i studier att det är vanligt att ambulanspersonal inom 
den prehospitala akutsjukvården har besvär med kroppen. Dessa besvär är en 
bidragande orsak till förtidspensionering (Pattini,Constantinovici & Williams, 2001). 
Fysiska faktorer som kan leda till kroppsliga besvär är när ambulanspersonalen utsätts 
för en hög belastning vid enstaka tillfällen under arbetspassets gång (Aasa & 
Wiitavaara, 2009). De psykiska påfrestningarna kan i sig också vara en bidragande 
faktor till muskuloskeletala besvär, detta kan bland annat ses om ambulanspersonalen 
är utsatta för en hög mental påfrestning och inte får hjälp med detta (Aasa & 
Wiitavaara, 2009). Ett flertal studier; Aasa, Barnekow-Bergkvist, Ängquist och Brulin 
(2005a) respektive Aasa, Brulin, Ängquist och Barnekow-Bergkvist (2005b) samt 
Sterud, Ekeberg och Hem (2006) har också påvisat att muskuloskeletala besvär är 
vanligt förekommande hos ambulanspersonal i Norden. I en nationell kartläggning 
som genomfördes år 2000 i Sverige inom den prehospitala akutsjukvården framkom 
det att muskuloskeletala besvär är vanligt hos ambulanspersonal, framförallt då 
ländryggsbesvär (hos män 60 procent, hos kvinnor 46 procent) och nackbesvär (hos 
män 46 procent, hos kvinnor 53 procent). Nack- och ländryggsbesvär hos 
ambulanspersonalen i prehospital akutsjukvård kan därför ses som en riskfaktor för 
muskuloskeletala besvär. Ett flertal studier, såväl internationella  (Pattini et al., 2001; 
Sterud et al., 2006) som nationella (Aasa et al., 2005a; Aasa et al., 2005b; Aasa et al., 
2008; Aasa och Wiitavaara, 2009; Drevenhorn et al., 2007;  Eriksson et al., 2006; 
Engström & Lindgärde, 2004; Svedin et al., 2012) påvisar en förhöjd risk för 
hälsorelaterade besvär hos ambulanspersonalen.  

Ambulanspersonalens yrkesansvar 

Arbetet inom hälso- och sjukvård medför ett ansvar inför andra människor. Att få 
människor att leva efter en hälsosam livsstil är en av sjukvårdspersonalens 
arbetsuppgifter. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska står det att 
”främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa. Ha förmåga att identifiera och aktivt 
förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer” (SOS, 
Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, 2005). 
”Sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sitt sätt att utöva yrket och för att genom 
ett livslångt lärande behålla sin yrkeskompetens. Sjuksköterskan sköter sin hälsa så att 
förmågan att ge vård inte äventyras” (Svensk Sjuksköterskeförening, SSF ICN’s 
Etiska Kod, 2005). Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS) har i 
Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med 
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård (2012), 
beskrivit vilken kompetens som krävs för arbetet som specialistutbildad sjuksköterska 
inom ambulanssjukvård. Även om kompetensbeskrivningen är riktad till endast 
specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård så går den att applicera för all 
personal som arbetar inom den prehospitala ambulanssjukvården. Framförallt de delar 
som förtydligar att ambulanspersonalen ska ”bidra till att ge patienter och närstående 
en god och säker ambulanssjukvård.” I den prehospitala vårdmiljön som 
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ambulanspersonalen dagligen arbetar och befinner sig i så ska ambulanspersonalen 
kunna ”förflytta sjuka och/eller skadade patienter samt transportera på ett trafik och 
patientsäkert sätt”. I samverkan och ledarskap med övriga så ska ambulanspersonalen 
”tillämpa ett förhållningssätt som främjar professionens anseende och allmänhetens 
tillit.” (RAS, 2012) 

Teoretisk referensram – Dorotea Orem 

Omvårdnadsteoretikern Dorotea Orem ansåg redan 1995 vikten av att främja hälsa 
genom en god livsstil. Orem anser att det är samhällets men också den enskilde 
individens ansvar att främja en god hälsa. Orem belyser framförallt vikten av teorin 
om egenvården hos individen men också teorin om bristen av egenvård samt teorin 
om olika omvårdnadssystem. Teorin om egenvård innebär att individen har kunskap 
och möjligheter till en god egenvård som innebär en ”normal funktion, utveckling, 
hälsa och välbefinnande” (Orem, 1995). 

Orem (1995) delar in egenvården i olika egenvårdsfaser: värderingfasen, 
planeringsfasen och genomförandefasen där dessa faser innebär att individen 
uppmuntras till aktiviteter som indirekt leder till en god hälsa och ett gott 
välbefinnande vilket resulterar i en god egenvård. Orem beskriver att individens egna 
upplevelse av hälsa och  välbefinnande innebär ett tillstånd för individen där friskhet 
och en god fysisk funktionsförmåga är av vikt (Orem, 1995). I ICN’s etiska kod 
framtagen av Svensk Sjuksköterskeföreningen (2005), står det att personal inom 
vården är ansvariga för att sköta ”sin hälsa så att förmågan att ge vård inte äventyras”. 
Dorotea Orems egenvårdsteori valdes som teoretisk referensram då den tar upp 
normal funktion, utveckling, hälsa och välbefinnande vilket har visat sig vara av 
största vikt då du som individ arbetar inom den prehospitala akutsjukvården (Aasa et 
al., 2005a).  

Problemformulering 

Det finns både ett globalt och nationellt behov av en bättre hälsa både fysisk som 
psykisk för att kunna minska ohälsan, vällevnadssjukdomar och den ökade 
dödligheten relaterade till dessa. Hur kan vi som yrkesgrupp och individer både 
globalt, nationellt och lokalt minska den ohälsa som uppstår av en ohälsosam livsstil 
samt de risker som uppstår vid olika fysiska och psykiska påfrestningar? Tidigare 
studier har visat att de fysiska påfrestningarna och belastningarna som 
ambulanspersonalen dagligen utsetts för kan leda till framtida förslitningsskador och 
hälsorelaterade besvär. Det finns ett behov av regelbunden strukturerad fysisk 
aktivitet hos ambulanspersonal för att därigenom uppnå en bättre upplevd hälsa både 
fysisk som psykisk. Deltagande ambulanspersonal i denna studie kommer därför att få 
utföra regelbunden strukturerad fysisk aktivitet under tre månader. Behovet av fysisk 
aktivitet finns inte endast hos ambulanspersonal utan hos all befolkning oavsett om 
det är ur ett globalt, nationellt eller ett lokalt perspektiv.  
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Syfte 

Syftet med studien var att beskriva ambulanspersonalens upplevelse av regelbunden 
strukturerad fysisk aktivitet. 

Metod 

Design 

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ forskningsdesign med en prospektiv 
intervention som avslutades med intervjuer av forskningsdeltagarna. För att tolka 
resultatet av intervjuerna valdes en induktiv ansats där informationen har samlats in, 
analyserats och därefter har det dragits en slutsats av resultatet (Olsson & Sörensen, 
2011). En kvalitativ forskningsdesign används för att få fram deltagarnas upplevelser 
och erfarenheter av en händelse (Wibeck, 2010). 

Urval 

Ett skriftligt samtycke inhämtades från ansvarig verksamhetschef för 
ambulansverksamheten i Region Halland. Ambulanspersonal till studien söktes 
genom en förfrågan på respektive ambulansstations arbetsplatsträffar samt via mail. 
Ambulanspersonal som visade intresse av att medverka i studien uppmanades att 
kontakta de ansvariga för studien via mail eller telefon för ytterligare information och 
genomgång av studiens upplägg. Totalt blev det 15 stycken deltagare som visade 
intresse för att delta i studien. Informationsbrev om studien delades ut till alla 
deltagare samt att de fick skriva på ett informerat samtycke till att delta i studien. 
Inklusionskriterierna för att ingå i studien var: Ambulanspersonal som endast har 
fysisk aktivitet noll till en gång i veckan. Exklusionskriterierna blev då att alla som 
tränade mer än en gång i veckan av dessa 15 deltagare exkluderades ur studien. 
Intervjuer genomfördes med de sex kvarvarande deltagarna som hade genomfört 
regelbunden strukturerad fysisk aktivitet under tre månader. Alla deltagare var män, 
med åldersintervallet 40 till 67 år. En deltagare var ambulanssjuksköterska med 35 år 
i yrket. Två deltagare var specialistsjuksköterskor med 22 till 35 års yrket. De tre sista 
deltagarna var ambulanssjukvårdare med 30 till 45 år i yrket. Att delta i studien var 
frivilligt. 

Intervention 

Interventionen som genomfördes i studien var att de sex kvarvarande deltagarna som 
inkluderades i studien skulle genomföra en regelbunden strukturerad fysisk aktivitet 
under tre månader. Den regelbundna strukturerade fysiska aktiviteten som 
genomfördes bestod av fyra olika träningsprogram (Bilaga A) som var framtagna i 
samråd med SATS Halmstad. De fyra olika träningsprogrammen var uppbyggda på 
ett sådant sätt att deltagarna skulle träna olika muskelgrupper (styrkeprogram) samt 
kondition. Träningsprogrammen var gjorda så att varje träningsprogram skulle kunna 
genomföras på 30 minuter. Deltagarna skulle träna två gånger i veckan och då 
alternera med ett styrkeprogram och ett konditionsprogram. Dessa träningsprogram 
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skulle sedan alterneras kontinuerligt under tre månader. Efter genomförd intervention 
fick deltagarna besvara ett antal framtagna intervjufrågor frågor som berörde deras 
upplevelse av den regelbundna strukturerade fysiska aktiviteten. 

Datainsamling 

Individuella möten hade bokats med alla deltagare i intervjugruppen för en noggrann 
genomgång av studien. Under mötet lämnades även en samtyckesblankett ut. De 
individuella mötena med alla deltagare i studien skedde på deras fritid för att undvika 
störningsmoment under själva mötet. Mötet som var inbokat hölls på respektive 
deltagares arbetsplats. 

Efter studiens slut genomfördes intervjuer med de sex inkluderade deltagarna där 
ingångsfrågan var: På vilket sätt har du upplevt en förändring när du nu har varit 
regelbundet fysisk aktiv under tre månader? 

Ytterligare frågeområden som berördes var: 

- fysisk aktivitet 
- upplevda förändringar på arbetet 
- upplevd hälsa 

Databearbetning 

En kvalitativ forskningsdesign valdes för studien och det insamlade materialet 
analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012). Alla intervjuer spelades in och ljudupptagningarna lyssnades 
sedan igenom ett flertal gånger. En transkribering av det insamlade materialet 
genomfördes sedan för att lättare kunna förstå deltagarnas upplevelse av den 
genomförda interventionen och därigenom också få en känsla för helheten (Lundman 
& Hällgren Graneheim, 2012). Intervjuerna jämfördes med varandra för att finna 
likheter och skillnader (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Efter att den 
transkriberade texten hade lästs igenom ett flertal gånger identifierades det och 
plockades ut ett antal meningsbärande enheter som motsvarade denna studies syfte. 
De meningsbärande enheterna kondenserades för att därefter finna koder och/eller 
subkategorier för att sedan skapa tydliga och slutliga kategorier i 
resultatredovisningen av studien. De identifierade kategorierna blev; självupplevd 
hälsovinst, säkrare omhändertagande och skadeförebyggande. Därefter identifierades 
temat; Ambulanspersonalens hälsovinst resulterar i ett säkrare omhändertagande av 
patienten och i en skadeförebyggande arbetsmiljö. För analysprocessens gång se 
tabell 1 till 3. 
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Tabell 1. Självupplevd hälsovinst 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Jag har tidigare 
kännt av 
ryggbesvär men 
har inte alls kännt 
av detta den sista 
tiden 

Bättre hälsa, 
mindre skador 

Hälsovinst Prevention för 
skador 

Självupplevd 
hälsovinst 

Jag är inte lika 
andfådd under 
arbetsmomentet, 
jag känner mig 
starkare, jag är inte 
lika slut efter en 
stor fysisk 
ansträngning 

Inte lika andfådd 
längre, känner mig 
starkare 

Hälsovinst  Självupplevd 
hälsovinst 

 

Tabell 2. Säkrare omhändertagande 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kod Subkategori Kategori 

…..upplever 
skillnad ute hos 
patienterna, 
mindre andfådd än 
innan, inte lika 
tungt att bära vid 
tunga fysiska 
moment 

…..mindre 
andfådd inte lika 
tungt att bära 

Hälsokraft att träna har många 
positiva 
egenskaper bland 
annat ökad 
patientsäkerhet 

Säkrare 
omhändertagande 

…..jag tror dom 
gångerna man 
behöver lyfta och 
ta i lite extra så 
finns det lite 
marginal kvar utan 
att man behöver ta 
i max. Jag känner 
att jag lyfter 
säkrare nu   

Lyfter säkrare nu  Säkerhet Upplevd bättre 
styrka: gynnar 
patientsäkerheten i 
alla lyft 

Säkrare 
omhändertagande 
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Tabell 3. Skadeförebyggande 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Jag skulle vilja att 
ledningen tänkte 
mer på vår hälsa 
och förebygga 
skador genom att 
hjälpa oss att få 
träna på arbetstid. 
Man behöver inte 
ha ett jättestort 
gym med många 
maskiner, men i 
alla fall tillgång 
till en lokal och 
vissa 
träningsredskap. 
Färdiga 
träningsprogram 
som ändras med 
jämna mellanrum, 
även 
gruppträningar tror 
jag hade varit bra. 
Allt för att 
förhindra 
förslitningsskador. 
Jag skulle nog 
träna mer om det 
skedde under 
arbetstid 

Skulle vilja att 
ledningen tänkte på 
skadeförebyggande 
träning för att 
personalen för att 
förhindra 
förslitningsskador 

Skadeförebyggande 
hälsovinst 

Prevention 
för risk för 
skador 

Skadeförebyggande 

Jag skulle säga att 
jag tänker mer på 
hur jag lyfter då 
jag har blivit mer 
medveten om hur 
muskelgrupperna 
arbetar det vill 
säga bättre 
ergonomi 

Bättre ergonomi, 
lyfter säkrare och 
mer medvetet 

Hälsokraft Bättre 
kontroll på 
lyft relaterat 
till mindre 
skador 

Skadeförebyggande 
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Etik 

Studiens genomförande är godkänt med diarenr: UI2013/108 av den Lokala 
Etikprövningsgruppen vid Akademin för Hälsa och Välfärd vid Högskolan i 
Halmstad. Betydelsen och syftet med studien presenterades för deltagarna både 
muntligt och skriftligt så att de kunde ta ställning till om de ville delta eller inte. 
Deltagandet var frivilligt och samtycke inhämtades från alla deltagare innan studiens 
start. Deltagarna informerades om att de när som helst under studiens gång kunde 
avbryta sitt deltagande i studien utan att behöva förklara varför. Allt material 
hanterades konfidentiellt och deltagarna kan inte identifieras i det slutgiltiga resultatet 
av studien. Samtliga deltagare var kodade med ett nummer för att säkerställa att allt 
material hölls konfidentiellt. Avidentifiering skedde på ett sådant sätt att specifika 
deltagare inte gick att känna igen.  

Resultat 

Resultatet i studien baserades på de enskilda intervjuerna som hade genomförts med 
deltagarna där de hade besvarat ett antal framtagna frågor som berörde deras 
upplevelser av den regelbundna strukturerade fysiska aktiviteten som hade 
genomförts under tre månader. Under intervjuerna framkom det tydliga områden hos 
alla deltagare. De identifierade kategorierna blev; självupplevd hälsovinst, säkrare 
omhändertagande och skadeförebyggande. Därefter identifierades temat; 
Ambulanspersonalens hälsovinst resulterar i ett säkrare omhändertagande av patienten 
och i en skadeförebyggande arbetsmiljö. 

Självupplevd hälsovinst 

Deltagarna beskrev att många inom ambulansen upplevde att de hade en början till 
eller att de redan hade etablerade hälsoproblem.  Hälsoproblemen bestod till största 
delen av fysiska hälsoproblem såsom muskuloskeletala besvär men också medicinska 
hälsoproblem. Deltagarna angav att deras muskuloskeletala besvär i form av smärta 
kom från ländrygg, axlar, nacke och knän. De trodde eller angav att det var på grund 
av de fysiskt tunga påfrestningarna och belastningarna som ofta uppstod under 
arbetspassets gång. De medicinska hälsoproblemen bestod ofta av hjärt- och 
kärlsjukdomar som exempelvis högt blodtryck. Deltagarna upplevde att deras tidigare 
upplevda besvär hade minskat eller helt försvunnit efter den regelbundna fysiska 
aktiviteten som hade genomförts.  

”Känner en stor förändring, känner mig starkare orkar mer, blir inte lika trött lika fort 
som innan.” 

Samtliga deltagare i studien delgav att de kände en tydlig självupplevd hälsovinst som 
inte har funnits där innan den regelbundna fysiska aktiviteten hade genomförts. 
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Deltagarna uppgav att den självupplevda hälsovinsten inte bara hade 
uppmärksammats på deras arbetsplats av kollegorna utan också av familj och vänner 
utanför arbetet. 

”Mina närstående tycker att jag är gladare och orkar mera, inte lika trött som innan. 
Jag har hållit mig ovanligt frisk under träningsperioden, brukar nästan alltid vara lite 
små förkyld under denna period på året.” 

Alla deltagare som deltog i den regelbundna strukturerade fysiska aktiviteten under de 
tre månaderna som studien genomfördes beskrev att de blev positivt överraskade av 
förändringen som de kände. Samtliga deltagare kände överlag att de blev piggare, 
gladare, fick mera energi och de orkade mera helt enkelt. De kände också att det blev 
en annan arbetsglädje som smittade av sig vilket i sin tur ledde till ett bättre och 
gladare arbetsklimat bland kollegorna på arbetsplatsen. 

”Är gladare på jobbet och under arbetstiden. Jag känner att jag orkar mera helt enkelt 
både fysiskt och psykiskt, vilket i det stora hela gör mig till en bättre och säkrare 
kollega och ambulanspersonal.” 

 ”…ökad kollegial sammanhållning, piggare på arbetet…” 

Samtliga deltagare uppgav att de kände en bättre ork, att de orkade mera på och efter 
arbetet, att de sov bättre och att de inte alls kände sig lika trötta som tidigare.  

”Jag känner en positiv känsla av träningen, jag känner min starkare, ger mer 
självförtroende, tappar i vikt och får bättre kondis. Jag känner att jag mår bättre och 
orkar mer, sover bra när jag är ledig, tidigare sov jag väldigt upphackat.” 

”Jag känner mig piggare i kroppen och huvudet, jag upplever att jag orkar mer, blir 
inte lika snabbt andfådd eller trött vid ansträngning. Jag känner mig mer gladare och 
tillfreds med mig själv.”  

Säkrare omhändertagande 

Under intervjuerna framkom det tydligt att alla deltagare ansåg att ett säkrare 
omhändertagande av patienten var en stor del av deras arbete. Deltagarna beskrev att 
de måste kunna och ska kunna utföra alla sina arbetsuppgifter på ett patientsäkert sätt. 
Samtliga deltagare upplevde att framförallt deras bål styrka blev mycket bättre och 
stabilare vilket då automatiskt gav ett bättre och säkrare lyft både för dem och 
patienten.  

”Vi har många tynga lyft, vilket jag känner att det är lättare att lyfta nu. Jag blir inte 
lika trött när vi hjälper tyngre patienter.” 
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”….. orkar med tyngre patienter lättare än innan.” 

”Jag klarar av mer fysiskt tunga situationer på jobbet.” 

Deltagarna uppgav också att den kollegiala aspekten var viktig för patientsäkerheten. 
Om den ena kollegan i ambulansen är svagare rent fysiskt så blir det ju en större 
belastning för den andra kollegan, vilket då också påverkar patientsäkerheten och 
skaderiskerna. Lyfter ambulanspersonalen med olika styrka och olika fördelning av 
vikten ökar risken för att patienten och kollegan känner sig osäker vilket direkt kan 
medföra en patientsäkerhetsrisk och/eller en skaderisk för ambulanspersonalen. 

”De känner att jag har blivit starkare när vi lyfter. På så sätt gynnar det ju dem att de 
inte får ta större tyngd.” 

Samtliga deltagare har belyst patientsäkerhet både ur patientens och sitt eget 
perspektiv. 

”Det patienten skulle märka är att om jag mår bättre är det lättare att själv ge positiva 
känslor och ett bra och positivt bemötande.” 

 ”Jag kan inte svara på hur de upplever mig men med bättre fysisk styrka så blir det 
säkrare för patienterna i samband med lyft. Jag blir inte lika lätt andfådd när jag ska 
prata med patienter efter att ha gått i trappor på väg till dem. Jag har bättre ork och 
flås.” 

Deltagarna har också angett att de blev generellt piggare och mer snabbtänkta 
framförallt nattetid vilket indirekt påverkar ett säkrare omhändertagande av patienten, 
då risken för en eventuell feldosering och eller felbehandling minskar med en piggare 
och mer uppmärksam ambulanspersonal. 

Skadeförebyggande 

Deltagarna uppgav att de flera gånger under arbetspassets gång utsattes för tunga 
fysiska belastningar under en kort intensiv period. Samtliga deltagare har på något sätt 
märkt en förbättring mot tidigare som de anser vara en skadeförebyggande förbättring 
för att minska framtida men också redan existerande besvär som deltagaren har 
upplevt. 

Deltagarna ansåg att det finns ett behov av att du som ambulanspersonal har en god 
fysisk och psykisk hälsa så att du kan och orkar utföra alla de fysiska och psykiska 
påfrestningarna som du dagligen möter i ditt arbete som ambulanspersonal. 
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”Eftersom jag har blivit piggare, gladare och orkar mer vid fysisk ansträngning så gör 
det att jag orkar med mitt arbete bättre. Jag blir inte lika snabbt trött och har inte haft 
besvär med skador som muskelbristningar eller ryggskott i samband med lyft av 
patient.” 

”Med en stark kropp har du större möjlighet att klara av fysisk tunga situationer och 
minska överbelastningsskador med sjukskrivning som följd.” 

En av deltagarna sa även att kollegan hade märkt skillnad när de jobbade tillsammans.  

”De känner att jag har blivit starkare när vi lyfter. På så sätt gynnar det ju dem att de 
inte får ta större tyngd.” 

Med detta menar deltagaren att den fysiska belastningen blir jämnare mellan sig och 
kollegan vid bär momenten vilket i sin tur minskar risken för fel belastning och 
skador som kan leda till muskuloskeletala besvär. Alla deltagare uppgav betydelsen 
av att all ambulanspersonal måste få genomföra fysisk aktivitet regelbundet och 
strukturerat på avsatt arbetstid. En av deltagarna uttryckte det på följande sätt; 

Jag skulle vilja att ledningen tänkte mer på vår hälsa och förebygga skador 
genom att hjälpa oss att få träna på arbetstid. Man behöver ju inte har ett 
jättestort gym med många träningsmaskiner, men i alla fall tillgång till en 
lokal och vissa träningsredskap. Färdiga träningsprogram som ändras med 
jämna mellanrum, även gruppträningar tror jag hade varit bra. Allt för att 
förhindra förslitningsskador. Jag skulle nog träna mer om det skedde under 
arbetstid.  

Samtliga deltagare kände att de hade fått en bättre förståelse för hur viktigt det är med 
en regelbunden strukturerad fysisk aktivitet, inte bara genom att de känner att de mår 
bättre utan också att de faktiskt arbetar förebyggande genom att träna. De kände att de 
hade fått bättre förutsättningar att kunna hantera fysisk tunga situationer som uppstod 
i deras dagliga arbete. De blev mera medvetna om hur de arbetade och på hur de lyfte, 
de har blivit mera medvetna om rätt arbetsställning och tänkte mera på ergonomi ute 
hos patienten. Deltagarna upplevde att de hade fått bättre fysiska förutsättningar för 
att klara av sitt arbete, de anser att ”Vi med detta jobb behöver någon form av 
regelbunden träning för att inte riskera att skada sig ute på jobbet”.  

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva ambulanspersonalens upplevelse av regelbunden 
strukturerad fysisk aktivitet. Upplevelserna analyserades till tre olika kategorier: 
självupplevd hälsovinst, säkrare omhändertagande och skadeförebyggande. 
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Metoddiskussion 

Denna studie hade en kvalitativ design och med syftet att beskriva 
ambulanspersonalens upplevelse av regelbunden strukturerad fysisk aktivitet. 
Trovärdigheten i studien stärks genom att undersöka giltigheten, tillförlitligheten och 
överförbarheten i resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Polit & Beck, 
2011).  

Innan ambulanspersonalen blev till frågade att vara med i studien, gjordes en 
förfrågan till verksamhetschefen inom ambulansverksamheten i Region Halland om 
studien fick genomföras. De intresserade deltagarna tillfrågades om de ville vara med 
i studien. Inklusionskriterierna för studien var att de inte tränade alls eller att de inte 
tränade mer än en gång per vecka. Anmälan till studien gjordes direkt till ansvariga 
för studien muntligen eller via mail. 15 deltagare inom ambulansverksamheten visade 
sitt intresse. Men endast sex av dessa 15 deltagare uppfyllde inklusionskriterierna. 
Resterande fortsatte inte på grund av att träningen inte var på arbetstid eller att de 
redan tränade mer än en gång i veckan och blev då exkluderade. Det slutgiltiga antalet 
deltagare i studien blev då sex stycken. Att det endast blev sex deltagare kan ses som 
en fördel men även som en nackdel. Fördelen är att de deltagare som bland annat 
exkluderades redan tränade, samt att vi kunde fördjupa oss i de enskilda deltagarnas 
upplevelse vilket var vårt syfte med studien. Nackdelen är att antalet deltagare blev 
litet vilket gör resultatet svårt att överföra på all ambulanspersonal. Av dessa sex 
deltagare var all män. Att det bara blev män är inget vi tänkte på eller reflekterade 
över.  

Inför studien fick alla deltagare fylla i en samtyckesblankett för att delta i studien 
samt att de informerades om att studien var konfidentiell och att de när som helst 
under studiens gång kunde välja att avbryta utan att behöva förklara varför. En 
noggrann individuell genomgång av träningsprogrammen genomfördes innan studiens 
start. Detta gjordes för att minska eventuella missuppfattningar gällande 
träningsprogrammen samt minimera risken för eventuella skador som kunde uppstå i 
samband med ett felaktigt genomförande av dessa träningsprogram. Alla deltagare 
skulle under studiens gång vara fysiskt aktiva 30 minuter åt gången två gånger per 
vecka i tre månader. Efter tre månaders fysisk aktivitet med strukturerade 
träningsprogram blev alla deltagare intervjuade enskilt gällande sin upplevelse av den 
strukturerade fysiska aktiviteten som hade utförts. Studiens tid var tre månader.  

Innan de enskilda intervjuerna genomfördes gjordes det testintervjuer i syfte att se om 
intervjufrågorna var ändamålsenliga till studiens huvudsyfte (Granskär & Höglund-
Nielsen, 2012). Resultatet av testintervjuerna föll väl ut och intervjufrågorna ansågs 
relevanta för resultatintervjuerna. Vid en intervjustudie är syftet med intervjuerna att 
få en förståelse och kunskap om den enskilde deltagarens uppfattning av upplevelsen. 
Syftet och problemformuleringen gällande intervjuområdet som berördes måste vara 
helt klara innan intervjuerna genomfördes (Olsson & Sörensen, 2011). 
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Intervjuerna genomfördes enskilt i ett rum avskilt från störande moment såsom 
telefoner och ut alarmering. Deltagarna var inte i tjänst under intervjuerna. Olsson och 
Sörensen (2011) menar att rummet där intervjuerna genomförs har en stor betydelse. 
Det ska vara ostört och inga störande moment får förekomma. Varje deltagare ska fritt 
och ostört kunna beskriva sin upplevelse och känsla av de genomförda aktiviteterna 
(Olsson & Sörensen, 2011). Intervjuerna planerades initialt så att de olika 
intervjutillfällena skulle vara så lika varandra som möjligt. Skillnader uppkom trots 
detta då alla deltagare är olika. Alla intervjuer spelades in på band för att sedan i ett 
senare skede transkriberas. Att intervjuerna genomfördes individuellt kunde ses både 
som en styrka och en svaghet. Styrkan är att deltagaren hade möjlighet att fritt med 
egna ord kunna beskriva sin upplevelse av sin genomförda fysiska aktivitet utan att 
känna sig pressad från andra deltagare. Svagheten blev då den motsatta att deltagaren 
kanske glömde att berätta om något i sin upplevelse som kanske hade framkommit om 
intervjuerna hade genomförs i en grupp. De strukturerade och planerade frågorna som 
berörde tidigare benämnda frågeområden ställdes i exakt samma ordning och med 
samma ordval under alla intervjuer. Dock kunde följdfrågorna skilja sig åt beroende 
på deltagarens svar.  

Avsikten med intervjuerna var att undersöka hur den enskilda deltagaren upplevde 
den genomförda regelbundna strukturerade fysiska aktiviteten. En kvalitativ metod 
valdes då den enligt Polit och Beck (2011) är den metod som lämpar sig bäst för en 
beskrivande upplevelse av någon upplevd händelse, i det här fallet regelbunden fysisk 
aktivitet under tre månader. Det insamlade materialet analyserades enligt en kvalitativ 
innehållsanalys som anses vara en ofta förekommande metod när en jämförelse av 
skillnader och likheter görs (Polit & Beck, 2012; Lundman & Hällgren Graneheim, 
2012; Wibeck, 2010).  Den kvalitativa innehållsanalysen används för att sedan kunna 
hitta olika kategorier av den insamlade datan. Den insamlade datan användes sedan 
för att kunna beskriva den individuella deltagarens upplevelse (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012).  

De ansvariga för studien ansåg inte att de har påverkat studiens resultat då det fanns 
strukturerade och planerade frågor samt att alla intervjuer spelades in och därefter 
transkiberades. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menade att det är viktigt att 
innehållsanalysen granskas på grund av dess trovärdighet. Resultatet ska lyfta fram 
önskat syfte i den genomförda studien. Resultatet i studien består till viss del av citat 
från deltagarna vilket i sig stärker studiens trovärdighet (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012). För att stärka studiens giltighet enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2012) så ska resultatet svara till studiens syfte. Det kan också stärkas med 
en bra beskriven urvalsmetod och dataanalys där läsarna får en inblick i studien. 
Tillförlitligheten i studien stärks på så sätt att båda de ansvariga för studien till största 
del var närvarande vid alla intervjuer. Genomförandet av intervjuerna var strukturerat 
på ett sådant sätt att en av de ansvariga ställde frågorna samt eventuella följdfrågor 
medan den andre stödantecknade intervjun samt ställde ytterligare följdfrågor vid 
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behov. Vid endast en av de ansvarigas närvaro vid intervjutillfället gjorde denne allt 
ovan. De ansvariga har sedan lyssnat på alla intervjuerna och läst igenom alla 
stödanteckningar av intervjuerna både individuellt och gemensamt för att öka 
tillförlitligheten i studien. Sedan har resultatet av intervjuerna analyserats och 
transkriberats gemensamt med hjälp av Lundmans och Granheims (2012) metod samt 
att en medbedömning genomfördes av kategoriseringen där handledaren deltog, vilket 
stärker resultatet av studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Studiens gång 
och process har skrivits ned med en så noga beskrivning som möjligt då 
överförbarheten enligt Polit och Beck (2012) skall kunna genomföras på ett så bra sätt 
som möjligt.   

Resultatdiskussion 

I både arbetsliv och privatliv ökar kraven på oss som individer. Dessa ökade krav 
riskerar att individens återhämtning, sömn, kost men framförallt att den regelbundna 
fysiska aktiviteten prioriteras ner. Ovan nämnda faktorer är viktiga för att människan 
ska kunna fungera optimalt både fysisk och psykiskt (Engström & Lindgärde, 2004; 
Svantesson, Cider, Jonsdottir, Stener-Victorin & Willén, 2007). En påverkan på dessa 
faktorer kan upplevas som stressande som i sin tur påverkar kroppen negativt och 
leder till fysisk och psykisk ohälsa (Jonisdottir & Ursin, 2008). Vid en uttalad 
stresspåverkan hos individen kan det leda till hjärt- kärlsjukdomar, utbrändhet, 
depression och diabetes samt ett flertal andra sjukdomar (Svantesson et al., 2007).  

En fysisk inaktivitet leder också till att kroppens fysiska kapacitet i alla 
kroppsfunktioner försämras såsom i leder, muskler och skelett. Även det naturliga 
åldrandet bidrar till att den fysiska kapaciteten försämras vilket då leder till att den 
upplevda mentala hälsan blir sämre (Engström & Lindgärde, 2004). Många av 
västvärldens vällevnadsrelaterade sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, 
högt blodtryck, fetma, led och ryggbesvär är direkt relaterade till fysisk inaktivitet 
(Engström & Lindgärde, 2004; Svedin et al., 2012). Enligt Brorsson, Lundgren och 
Olsson (2010) samt Engström och Lindgärde (2004) ökar individers hälsa, 
välbefinnande och prestationsförmåga genom att vara regelbundet fysiskt aktiv. 

Självupplevd hälsovinst, säkrare omhändertagande och skadeförebyggande 

I resultatet framkom det att alla deltagare överlag kände sig piggare, hade fått mera 
ork, bättre kondition och sov bättre. Ett flertal studier som tidigare har genomförts har 
också påvisat vikten av regelbunden fysisk aktivitet för att uppnå liknande resultat 
(Gamble, Boreham & Stevens, 1993). Samtliga deltagare i studien har alla uppgett att 
de upplever en bättre fysisk hälsa, att hälsovinsten individuellt är stor men också att 
patientsäkerheten har ökat och att de tunga fysiska lyften som genomförs nu utförs på 
ett mer skadeförebyggande sätt. De ansåg att detta var direkt relaterat till den 
regelbundna fysiska aktiviteten som har genomförts då den har gjort dem mer 
medvetna om hur deras muskelgrupper fungerar och vad som är skadeförebyggande 
träning. Engström och Lindegärde (2004), Svedin et al., (2012) har i sina studier visat 
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att det finns en klar koppling mellan hur individen upplever sitt hälsotillstånd efter att 
de har varit regelbundet fysiskt aktiva under en längre period. En bättre kondition har 
också i ett flertal studier påvisats leda till en bättre syreupptagningsförmåga vilket i 
sin tur leder till en bättre och ökad arbetsprestation samt ökad fysisk kapacitet hos 
individen (Gamble, Boreham & Stevens, 1993; Gamble, Stevens, McBrien, Black, 
Cran & Boreham, 1991; Boreham, Gamble, Wallace, Cran & Stevens, 1994; 
Engström & Lindegärde, 2004, Aasa, Ängquist & Barnekow-Bergkvist, 2008).  

Resultatet visar att deltagarna i studien tycker att det har varit bra med strukturerade 
träningsprogram samt att den fysiska aktiviteten genomfördes regelbundet, vilket 
också har ökat motivationen till att träna. Motivationen är en viktig faktor för att den 
fysiska aktiviteten ska fortsätta som en naturlig del och vana i vardagen (Hagger & 
Chatzisarantis, 2008). Motivationen påverkas oftast av att individen själv känner 
förändringar eller förbättringar såsom glädje, mindre stress, viktminskning och en 
bättre upplevd hälsa (Berger, Pargman & Weinberg, 2007). Hagger och Chatzisarantis 
(2008) har påvisat att regelbundenheten i den fysiska aktiviteten är viktig och för att 
kvarhålla hälsovinsterna av fysisk aktivitet måste den underhållas kontinuerligt då 
motion och träning är en färskvara. År 2011 uppdaterades rekommendationerna 
gällande fysisk aktivitet av Folkhälsomyndigheten (2013). I de uppdaterade 
rekommendationerna har de lagt till att individen bör utföra en muskelstärkande 
fysisk aktivitet minst två gånger per vecka för flertalet av kroppens stora 
muskelgrupper utöver den tidigare rekommenderade fysiska aktiviteten. Därför har 
deltagarna fått träna muskelstärkande och konditions ökande träning med 
strukturerade träningsprogram två gånger per vecka, 30 minuter per gång i tre 
månader. Samtliga deltagare har angett att de ansåg att den regelbundna fysiska 
aktiviteten som har utförts med hjälp av redan färdigt framtagna träningsprogram har 
hjälp dem att träna. De har haft flera färdiga program att följa som tränar dem rätt, de 
vet vad de ska träna och hur de ska träna för att förhindra framtida skador. Aasa et al., 
(2008) anser att genom specifikt utformade träningsprogram för ambulanspersonalen 
kan graden av trötthet minskas vid exempelvis bårbärning eller vid gång i trappor. 
Efter tre månaders regelbunden strukturerad fysisk aktivitet känner deltagarna att 
deras fysiska kapacitet har ökat. Aasa et al., (2008) definierar den fysiska kapaciteten 
som muskelstyrka, individens uthållighet samt hjärt- och lungkapacitet. I 
ambulansyrket förekommer det flera fysiska och tunga moment som 
ambulanspersonal förväntas kunna hantera. Gamble, Stevens, McBrien, Black, Cram 
& Boreham (1991) har i sin studie påvisat att arbete inom ambulansyrket består av 
mycket stillasittande och med korta perioder av en hög fysisk belastning. 
Folkhälsomyndigheten (2013) rekommenderar att ”långvarigt stillasittande bör 
undvikas”.  

Effekterna av regelbunden fysisk aktivitet ger en ökad fysisk kapacitet men kan också 
vara en bidragande förklaring till varför en vältränad person fysiologiskt lättare kan 
genomföra en tyngre arbetsbelastning som resulterar i en mindre blodtrycksstegring, 
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lägre hjärtfrekvens och ett mindre kärlmotstånd i kroppen än hos en otränad person. 
Stressnivån hos vältränade personer är också betydligt lägre vilket är positivt för den 
självupplevda hälsan (Svantesson, 2007). Deltagarna i studien kände att de blev 
starkare och klarade av tyngre lyft lättare nu än innan studiens start.  

” ….. med en stark kropp har du större möjlighet att klara av fysiskt tunga situationer 
och minska överbelastningsskador med sjukskrivning som följd.”  

Li och Zhang (2009) anser att tekniken som används vid ett lyft är direkt beroende av 
den muskulära styrkan som individen använder sig av. Aasa et al., (2005 a) har i sin 
studie visat att en betydande faktor i ambulansyrket som bidrar till bland annat 
sjukskrivningar är belastningsskador. Resultatet i studien visade att det fanns 
deltagare med ryggproblem och eller muskuloskeletala besvär innan studiens start, 
flertalet deltagare upplevde även att de ofta var förkylda. Men efter att de hade tränat 
regelbundet är ryggproblemen och eller de muskuloskeletala besvären borta och 
förkylningarna mindre. Wiitavaara, Lundman, Barnekow-Bergkvist och Brulin (2005) 
har i sin studie påvisat att muskuloskeletala besvär är en bidragande orsak till 
förtidspensionering och sjukskrivningar. Ambulanspersonalen är en av de grupper i 
samhället som är mer drabbade av muskuloskeletal besvär än övriga befolkningen. 
Deltagarna upplevde att skillnaden direkt kommer från den regelbundna fysiska 
aktiviteten som hade utförts under tre månader.  Samtliga deltagare i studien uppgav 
att de skulle känna sig ännu mer motiverade och sporrade att träna om den fysiska 
aktiviteten skedde i mindre eller större grupp och på arbetstid. Lexell, Frändin och 
Helbostad (2008) menar att fysisk aktivitet i gruppträning leder till en bättre upplevd 
hälsa och ett bättre humör.  

En bristande eller helt avsaknad fysisk aktivitet kan i första ledet leda till enklare 
hälsorelaterade problem men också till betydligt större och mer allvarliga problem på 
sikt, såsom förslitningsskador, muskuloskeletala besvär, hjärt- och kärlsjukdomar och 
för tidig död (Aasa & Wiitavaara, 2009; Svedin et al., 2012; Engström & Lindgärde, 
2004). En regelbunden fysisk aktivitet leder till en bättre upplevd hälsa, ökad 
livskvalité och ett ökat välbefinnande (Grant, 2001).  

Konklusion 

Ambulanspersonalens hälsovinst resulterar i ett säkrare omhändertagande av 
patienten och i en skadeförebyggande arbetsmiljö. 
 
Deltagarna upplevde att de har fått en bättre hälsa och bättre fysik vilket indirekt har 
bidragit till en bättre patientsäkerhet. Alla tunga lyft och förflyttningar som görs under 
arbetspassets gång kan utföras på ett säkrare sätt genom den förbättrade fysiska 
kapaciteten som är resultatet av den regelbundna fysiska aktiviteten som har 
genomförts. Den förbättrade fysiska kapaciteten gör också att risken för 
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muskuloskeletala besvär minskar. För att kunna förebygga muskuloskeletala besvär 
krävs det att all ambulanspersonal är regelbundet fysiskt aktiva. 

Implikation 

Resultatet av studien visar att medverkande deltagares fysik och hälsa har förbättrats 
på ett positivt sätt. En bättre fysik och hälsa kan leda till mindre förslitningsskador, 
mindre sjukfrånvaro vilket i sin tur leder till ett bättre ekonomiskt utfall för 
verksamheten i sin helhet på längre sikt. Ambulanspersonalens hälsovinster i det 
långa loppet borde vara den största drivkraften i att genomföra och göra det 
obligatoriskt med fysisk aktivitet på arbetsschemat för all ambulanspersonal.  

Slutord Citat 

”Den bästa träning är den som faktiskt utförs!” (Okänd) 
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SATS 
 

Träningsprogram 1 Gymmet 

                                                                                                                                                                                            BILAGA A 

 

 
 

Övning Illustration Träningsfokus Övningsdata Kommentar 
 
1 - 
Hoppa hopprep 

  
 

 
2 sets x 2 min reps Hoppa hopprep.Du kan försöka att göra det 

mer ansträngande genom att till exempel 
hoppa enkelhopp eller dubbelhopp. 

 
2 - 
Squat jump 

  
 

 
2 sets x 8-15 reps Starta i en stående position. Fötterna hålls 

med en axelbredds avstånd och ryggen 
neutral. Starta rörelsen genom att sätta dig 
bakåt som i en djup knäböj. Nät du kommer 
ned i bottenpositionen, höften under knät, 
hoppar du upp så högt du kan. Håll neutral 
rygg genom hela övningen och ha tyngden 
på hälarna.*övningen kan bland annat 
användas i Crossfit 

 
3 - 
Latsdrag till bröst 
/ Latissimus 
machine 

  
 

 
2 sets x 8-15 reps Ta ett brett grepp om stången, luta dig lite 

bakåt och håll blicken riktad snett uppåt. 
Pressa fram bröstkorgen och dra stången 
ned till bröstet. Återgå långsamt och 
upprepa.Tränar primärt: m.latissimus dorsi, 
m.teres major. Assisterande muskler: 
m.trapezius, m.rhomboideus, m.biceps 
brachii, m.deltoideus m.fl. 

 
4 - 
Liggande 
bröstpress 

 

 
  

 

 
2 sets x 8-15 reps Ligg på rygg med fötterna i golvet. Håll ett 

par hantlar med utsträckta armar ovanför 
bröstet. Sänk hantlarna utåt/nedåt sidorna 
genom att böja armbågarna. Underarmarna 
bör vara i vertikalt läge under hela rörelsen. 
Pressa tillbaka till startställningen något 
snabbare.Tränar primärt: m.pectoralis major, 
m.deltoideus. Assisterande muskler: 
m.triceps brachii m.fl. 

 
5 - 
Stående raka lyft 
åt sidan m/hantlar 

 

 
  

 

 
2 sets x 8-15 reps Stå med armarna hängande längs sidan och 

en hantel i var hand. Håll armbågarna lätt 
böjda och lyft armarna uppåt och utåt i en 
cirkulär rörelse utan att höja axlarna. I 
toppläget är lillfingersidan av handen riktad 
mot taket. Vänd rörelsen när armbågarna 
och händerna är i höjd med, eller något 
ovanför axeln. Återgå långsamt och 
upprepa.Trener primært: m.deltoideus, 
m.supraspinatus. Assisterende muskler: 
m.trapezius m.fl. 

 
6 - 
Dips på bänk 

 

 

 
 

  
 

 
2 sets x 8-15 reps Stöd dig mot bänken med ungefär axelbrett 

grep. Kroppen hålls rak, så att enbart 
hälarna rör golvet. Böj armbågarna och sänk 
kroppen mot golvet. Pressa upp igen och 
upprepa.Tränar primärt: m.triceps brachii, 
m.deltoideus, m.pectoralis major. 
Assisterande muskler: m.pectoralis minor, 
m.serratus anterior m.fl. 
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SATS 
 

Träningsprogram 1 Gymmet 

                                                                                                                                                                                            BILAGA A 

 

 
 

Övning Illustration Träningsfokus Övningsdata Kommentar 
 
7 - 
Stående 
bicepscurl 

  
 

 
2 sets x 8-15 reps Stå med stången hängande framför dig med 

handflatorna pekande framåt. Böj 
armbågarna och lyft upp stången helt, och 
sänk sedan långsamt tillbaka. Håll 
överarmarna och armbågarna stilla under 
rörelsen. Alternativt kan du låta handflatorna 
peka inåt, i ett omvänt grepp. Detta stärker 
sträckmusklerna i handleden.Tränar primärt: 
m.biceps brachii. Assisterande muskler: 
m.brachialis, m.brachioradialis m.fl. 

 
8 - 
Utfall steg 
m/hantlar 

 

 
 

 
2 sets x 10-20 reps Stå med fötterna i höftbredd och en hantel i 

var hand. Ta ett steg framåt och sänk 
kroppen med vikten på det främre benets häl 
tills knät är i ungefär 90 graders vinkel. Se till 
att knät inte trycks framför tårna. Pressa dig 
upp med hjälp av det främre benet, byt ben 
och upprepa. Håll överkroppen upprest och 
blicken riktad rakt fram under hela rörelsen. 

 
9 - 
Frontal stöt 
m/hantel - utan 
split 

  
 

 
2 sets x 8-15 reps Håll blicken riktad rakt fram under hela 

övningen. Viktstången hålls framför kroppen, 
vilandes på axlar och/eller i händerna. Lyft 
armbågarna så att stången ligger stabilt och 
ryggen arbetar stabiliserande. Starta med 
raka ben, med axelbrett avstånd, med 
tyngdpunkten rakt genom kroppen. Skapa 
acceleration genom att böja något i knäna 
och sträck därefter ut explosivt. Fullfölj 
accelerationen genom att sträcka ut armarna 
samtidigt som du snabbt böjer knäna så du 
"kommer under" stången med raka armar. 
Fullt sträck och golvkontakt med bägge fötter 
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Träningsprogram 2 Gymmet 

                                                                                                                                                                                            BILAGA A 

 

 
 

Övning Illustration Träningsfokus Övningsdata Kommentar 
 
1 - 
Löpning 

  
 

 valfri uppvärming 5 min, exempelvis löpning 

 
2 - Latsdrag 
m/parallellhandta 
g / Latissimus 
machine 

  
 

 
2 sets x 4-8 reps Ta tag i stången med handflaterna vända 

mot varandra. Luta dig lätt bakåt, ca 45 
grader, samtidigt som du pressar fram 
bröstkorgen. Dra stången ned mot bröstet, 
armbågarna hålls ut åt sidan under hela 
rörelsen.Tränar primärt: m.latissimus dorsi, 
m.teres major, m.deltoideus, m.trapezius, 
m.rhomboideus. Assisterande muskler: 
m.biceps brachii m.fl. 

 
3 - 
Ryggresning 
m/rullning och 
armlyft 

 

 
  

 

 
2 sets x 4-8 reps Häng med armarna ned mot golvet och 

spänn magen. Rulla upp kota för kota 
samtidigt som du lyfter ut armarna åt sidan 
och lite framåt. I slutläget är kroppen rak, 
armarna utsträckta åt sidan och blicken 
riktad rakt framåt. Återgå till startpositionen 
med rak rygg och upprepa. 

 
4 - 
Bänkpress 2 

 
 

 
 
  

 

 
2 sets x 4-8 reps Ligg med fötterna i golvet och håll stången 

med raka armar över bröstet. Ha greppet lite 
bredare än axelbredd. Sänk stången 
långsamt tills den vidrör vid bröstet, och 
pressa upp med lite snabbare tempo.Tränar 
primärt: m.pectoralis major, m.triceps brachii. 
Assisterande muskler: m.deltoideus, 
m.serratus anterior. 

 
5 - 
Hantellyft åt sidan 
sittande 

 
 

 
 
  

 

 
2 sets x 4-8 reps Sitt framtåtlutad och låt armarna hänga ner 

mot fötterna. Håll ungefär 140 graders vinkel 
i armbågarna. Lyft armarna ut åt sidan och 
uppåt. Sänk långsamt tillbaka. 

 
6 - Sittande 
"hammar" curl 

  
 

 
2 sets x 4-8 reps Sitt med hantlarna ned längs sidan och låt 

handflatorna vara vända inåt mot låren. Böj 
armbågarna och pressa upp hantlarna utan 
att vrida underarmarna. Sänk långsamt 
tillbaka. 
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Träningsprogram 2 Gymmet 

                                                                                                                                                                                            BILAGA A 

 

 
 

Övning Illustration Träningsfokus Övningsdata Kommentar 
 
7 - 
Triceps kickback 

 

 
  

 

 
2 sets x 4-8 reps Stå lutad med ena knät och armen på en 

bänk. Ta en hantel i den fria handen och lyft 
armbågen så överarmen blir parallell med 
golvet och underarmen hänger rakt ner. Håll 
överarmen mot kroppen och sträck ut armen 
så hanteln lyfts bakåt och uppåt. Sänk 
långsamt tillbaka och upprepa.Tränar 
primärt: m.triceps brachii. Assisterande 
muskler: m.deltoideus. 

 
8 - 
Båten med 
rotation med 
hantel 

 
 

 
 
  

 

 
2 sets x 4-8 reps Sitt på en matta med böjda höfter och knä 

och med en hantel i båda händer framför dig. 
Luta överkroppen lite bakåt och lyft fötterna 
upp från mattan. Rotera överkroppen sakta 
mot varannan sida. 
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Träningsprogram 1 Kondition 
 
 
 
 
 

Övning Illustration Träningsfokus Övningsdata Kommentar 
 
1 - 
Löpning 

  
 

 
5 varv   400m Gör 5 varv 

 
2 - 
Frontal stat 
m/hantlar - med 
split 

  
 

 
5 sets x 25 reps Håll blicken riktad framåt under hela 

övningen. Hantlarna hålls framför kroppen, 
vilandes på axlar och/eller i händerna. Lyft 
armbågarna så att hantlarna ligger stabilt 
och ryggen arbetar stabiliserande. Starta 
med raka ben, med axelbrett avstånd, med 
tyngdpunkten rakt genom kroppen. Skapa 
acceleration genom att böja något i knäna 
och sträck därefter ut explosivt. Fullfölj 
accelerationen genom att sträcka ut armarna 
samtidigt som du snabbt splittar benen. Fullt 
sträck och golvkontakt med bägge fötter 
efter splitten ska ske markerat/bestämt och 

 
3 - 
Squat jump 

  
 

 
5 sets x 20 reps Starta i en stående position. Fötterna hålls 

med en axelbredds avstånd och ryggen 
neutral. Starta rörelsen genom att sätta dig 
bakåt som i en djup knäböj. Nät du kommer 
ned i bottenpositionen, höften under knät, 
hoppar du upp så högt du kan. Håll neutral 
rygg genom hela övningen och ha tyngden 
på hälarna.*övningen kan bland annat 
användas i Crossfit 
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Övning Illustration Träningsfokus Övningsdata Kommentar 
 
1 - 
Step på 
bänk/trappa med 
hög intensitet 

 

 
 

 
45sek Step up med hög intensitet. 

 
2 - 
knäböj 7 

  
 

 
       sets x 15 reps Stå med höftbrett avstånd mellan benen. Böj 

dig ner till ungefär 90 grader i knäna och 
sträck ut rumpan som om du skulle sätta dig 
på en stol, och för samtidigt armarna framåt. 
Sträck dig långsamt upp till stående igen 
samtidigt som du för armarna in mot kroppen 
igen. 

 
3 - 
Step på 
bänk/trappa med 
hög intensitet 

 

 
 

 
45sek  

 
4 - 
Armhävningar 1 

 
 

 
 
  

 

 
       sets x 15 reps Ställ dig med händerna på golvet, axelbrett 

isär. Spänn mage och rumpa så att ryggen 
hela tiden är i linje med resten av kroppen. 
Sänk långsamt kroppen ned mot golvet och 
pressa tillbaka, utan att böja i höften. Titta 
ner i golvet under hela övningen.Tränar 
primärt: m.pectoralis major, m.triceps brachii. 
Assisterande muskler: m.deltoideus, 
m.serratus anterior. 

 
5 - 
Upphopp 

 

 
 

 
       sets x 20 reps  

 
6 - 
Plankan 

 
 
 

 
 
 
  

 

 
30sek Stå på tår och armbågar och låt bäckenet 

vila mot golvet. Lyft bäckenet från golvet 
genom att spänna rygg och mage. 
Stabilisera kroppen i denna ställningen och 
håll i 3-5 sek. Vila lika länge och 
upprepa.Bäckenlyft fyrfota 
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Övning Illustration Träningsfokus Övningsdata Kommentar 
 
7 - 
Step på 
bänk/trappa med 
hög intensitet 

 

 
 

 
45sek  

 
8 - 
Utfall 1 

  
 

 
       sets x 10/ben 
reps 

Stå med händerna i sidan. Det aktiva benet 
placeras en bit framför det andra. Böj dig 
ned till ungefär 90 grader i knät. Lägg vikten 
på det främre benets häl, och se till att knät 
inte trycks framför tårna. Pressa dig upp med 
hjälp av det främre benet, byt ben och 
upprepa. Håll överkroppen upprest och 
blicken riktad rakt fram under hela rörelsen. 

 
9 - 
Step på 
bänk/trappa med 
hög intensitet 

 

 
 

 
45sek  

 
10 - 
Liggande 
bäckenlyft 1 

 

 
 

 
       sets x 15 reps Ligg på rygg med böjda knän. Spänn 

rumpan samtidigt som du lyfter bäckenet och 
den nedre delen av ryggen från underlaget. 
Håll i 3-5 sek. Vila lika länge innan du 
upprepar övningen. 

 
11 - 
Upphopp 

 

 
 

 
       sets x 20 reps  

 
12 - 
Jorden Runt 

 

 
 

 
       sets x 20 reps Ligg på mage på golvet med armarna rakt 

framför. Ta en lätt vikt ex en bok, lyft upp 
överkroppen lätt från golvet och ta vikten i 
den ena handen. Dra båda armarna bakåt så 
att de möts bakom ryggen, byt handen som 
håller i vikten och kom tillbaka till 
utgångsläget. 
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Övning Illustration Träningsfokus Övningsdata Kommentar 
 
13 - Step på 
bänk/trappa med 
hög intensitet 

 

 
 

 
45sek  
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