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Abstrakt: 
Bakgrund: Larm om förlossning är ovanligt förekommande i prehospital sjukvård. Dessa 

larm ställer höga krav på professionell handläggning och obstetrisk kompetens hos 

ambulanssjuksköterskan trots ringa eller ingen praktisk förlossningserfarenhet. Syfte: Syftet 

med denna studie var att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelse av prehospital 

förlossning. Metod: Denna studie hade en kvalitativ design, där data insamlades med hjälp 

av semistrukturerade intervjuer, vilka sedan analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Deltagare var tio ambulanssjuksköterskor. Resultat: Ur analysen konstruerades fyra 

huvudkategorier; Faktorer som ger stöd och skapar trygghet, Faktorer som skapar osäkerhet 

och en känsla av otillräcklighet, Ett stort ansvar och Positiva känslor efter avslutat uppdrag. 

Slutsats: Ambulanssjuksköterskorna i studien upplevde osäkerhet inför förlossningslarm 

men fann stöd och trygghet i sin kollega och sina förkunskaper. Klinisk praktik och 

kontinuerliga simuleringsövningar skulle kunna öka möjligheten för 

ambulanssjuksköterskor att känna sig trygga i mötet med den födande kvinnan. 

 

Nyckelord:  Ambulans, Förlossning, Kvalitativ, Omvårdnad, Upplevelse. 
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Abstract: 
Background: Pre hospital delivery is an unusual mission for the ambulance nurse. These 

missions put high demands on the ambulance nurse who has limited obstetric competence. 

Aim: The aim of this study was to describe the experience of pre hospital delivery among 

ambulance nurses. Design: This study had a qualitative research design. Method: Semi-

structured interviews with ten ambulance nurses were analyzed with qualitative content 

analysis. 

Findings: The findings were presented in four categories; Factors who gives support and 

creates security, Factors who creates insecurity and gives a feeling of inadequacy, A great 

responsibility and Positive emotions after a completed mission. Conclusion: The ambulance 

nurses in this study experienced insecurity in relation to these missions. However, they 

found support and confidence in their colleague and their previous experiences. Clinical 

training and continuous simulation exercises could increase the possibility of the ambulance 

nurses to feel confident when working with pre hospital deliveries. 

 

Keywords: Ambulance, Delivery, Experience, Nursing, Qualitative. 
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INLEDNING 

Prio ett, pågående förlossning, är ett ovanligt larm som ställer höga krav på professionell 

handläggning och obstetrisk kompetens hos ambulanssjuksköterskan. Trots att 

ambulanssjuksköterskan har ringa eller ingen praktisk förlossningserfarenhet. Att närvara 

vid en förlossning kan dessutom vara en stark känslomässig upplevelse där sjuksköterskan 

måste lägga sina egna känslor åt sidan och fullt fokusera på den födande kvinnan. I den 

prehospitala förlossningsvården saknas möjligheter att övervaka det ofödda barnet och 

medicinsk smärtlindring till den födande kvinnan är begränsad eller saknas helt. Enligt 

Haglund Aladdin, Jacobsson, Sandberg och Lilja (2004) förväntas ambulanssjuksköterskan 

att på ett professionellt sätt kunna hantera dessa situationer, identifiera riskfaktorer, ge 

adekvat behandling och omvårdnad för att bemästra situationen och samtidigt förmedla 

trygghet och lugn till den födande kvinnan.  

BAKGRUND 

Prehospitala förlossningar 

Enligt Socialstyrelsen (2013) föds det i Sverige cirka 110 000 barn per år. Förlossningar 

utanför sjukhus i exempelvis ambulansen, i hemmet eller i bilen på väg till sjukhus inträffar 

sällan. Det finns ingen tillgänglig statistik i Sverige för detta antal idag men i en studie av 

Haglund Aladdin et al. (2004) redovisas statistik från Göteborgsregionen, där 0,28 procent av 

alla registrerade förlossningar inträffade prehospitalt under tidsperioden januari 1993 till 

september 1999. Flera studier (Hadar et al. 2005; Sheiner et al. 2002; Verdile, Tutsock, Paris & 

Kennedy, 1995) visar att den största delen av kvinnor som föder utanför sjukhus är 

omföderskor. Detta beror till stor del på att omföderskor har ett snabbare 

förlossningsförlopp (Kaplan, Hogg, Hildingsson & Lundgren. 2009, s. 248-250). 

 

I takt med en ökad centralisering av förlossningsvården är det möjligt att risken för 

prehospital förlossning tilltar, vilket även ställer högre krav på ambulanspersonalens 

kompetens. Detta och avståndet till sjukhus är en av många faktorer som leder till att 

kvinnor föder utanför sjukhus, vilket ställer krav på snabba och säkra transporter. 

Ambulanspersonalens ansvarsområde innefattar bedömning och åtgärder i hemmet och 

under transport. Sjuksköterskan bör kunna identifiera och handlägga komplikationer hos 

den gravida kvinnan och det nyfödda barnet. Då prehospitala förlossningar är sällsynt 
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förekommande har ambulanssjuksköterskan ofta ingen erfarenhet av hur man omhändertar 

födande kvinnor och det nyfödda barnet (Haglund Aladdin et al. 2004). 

Svensson och Fridlund (2008) menar att situationer där ambulanssjuksköterskan ensamt 

skall ta ansvar för sjuka och skadade patienter kan vara känslomässigt påfrestande. De 

situationer som ambulanssjuksköterskan kände mycket oro inför var uppdrag med 

förlossningar och uppdrag med sjuka barn. Där upplevde de ett krav på sig själva att allt 

måste bli rätt och även en förväntan på detta från föräldrarna.  

I en studie av Rowe, Kurinczuk, Locock och Fitzpatrick (2012) framkommer att kvinnor med 

förlossningsvärkar kände besvikelse över att behöva åka ambulans. Det var inte så de hade 

föreställt sig att det skulle bli att föda barn och flertalet kvinnor upplevde att det var svårt att 

anpassa sig till de nya omständigheterna. De kände oro för barnets och sitt eget tillstånd, 

men även oro för hur deras partner skulle hantera situationen. Denna oro höll de flesta 

kvinnor inom sig själv, men upplevde dock att deras outtalade frågor ändå till viss del blev 

besvarade av ambulanspersonalen. Kvinnorna kände sig oroade och skrämda inför det som 

väntade och upplevde det mer som att de blev transporterade än att de blev vårdade i 

ambulansen.  

Risk vid prehospital förlossning  

En normal förlossning kan hastigt utvecklas till en livshotande situation om stora blödningar 

tillkommer i samband med efterbördsskedet. Det är viktigt att ha respekt och beredskap 

inför blödningstillstånd för att kunna handla snabbt, organiserat och vidta adekvata åtgärder 

(Kaplan et al. 2009, s. 417). Flera studier (Biguzzi et al. 2011; Cortet et al. 2015; Edhi, Aslam, 

Naqvi & Hashimi, 2013) menar att blödning post partum är den vanligaste dödsorsaken 

bland gravida kvinnor över hela världen. Edhi et al. (2013) och Kaplan et al. (2009, s. 452) 

menar att blödning i samband med förlossning är normalt och uppstår oftast i direkt 

anslutning till förlossningen där den vanligaste orsaken är bristande sammandragning av 

livmodern. Det innebär att blodkärl som normalt skulle pressats ihop av den minskande 

livmodern står öppna, vilket medför ett ökat blodflöde, försämrad koagulation och som följd 

av detta en ökad risk för större blödning. Ett långdraget eller ett mycket snabbt 

förlossningsförlopp kan ge upphov till denna komplikation, en annan orsak kan vara 

kvarvarande placentabit i livmodern. Biguzzi et al. (2011) menar att förstföderskor löper stor 

risk för blödning och kvarvarande placenta, hög födselvikt på barnet och lågt blodvärde hos 

mamman under graviditeten ökade risken för blödning post partum. I en studie av 
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Gunnarsson, Smàrason, Skogvoll och Fasting (2014)  framkom att mortaliteten för barn som 

föds prehospitalt ökar med det dubbla jämfört med barn som föds på sjukhus. De flesta 

prehospitala förlossningar sker i avlägsna kommuner och av unga omföderskor. Detta 

resultat stöds även av Sheiner et al. (2002). 

Ambulanssjukvårdens utveckling och komplexitet 

Historiskt sett har ambulansorganisationens främsta uppgift varit att transportera sjuka 

människor till sjukhus. Som en följd av utvecklingen inom sjukvården har ambulansens 

betydelse ökat för patientomhändertagandet, där prehospital sjukvård får en allt mer 

betydande roll i vården av sjuka människor och därmed blivit en självständig del av den 

akuta sjukvårdskedjan. Sjuksköterskan i ambulansen behöver ha en bred kunskapsbas och 

kännedom om många olika sjukdomstillstånd och hur dessa kan behandlas, likväl som att 

alltid vara beredd på det oväntade. Att möta en patient i deras hem är en helt annan 

situation än på ett sjukhus där medicinsk teknik, läkare och övrig sjukvårdspersonal finns 

tillgänglig (Suserud, 2005). Enligt Jonsson och Segesten (2004) skapar 

ambulanssjuksköterskan en mental förberedelse inför larm genom att ha en inre dialog med 

sig själv och framkalla bilder av hur det kommer att vara baserat på den information som 

erhålls från SOS-operatören, tidigare erfarenheter och kunskaper. Ambulanssjuksköterskor 

med lång erfarenhet vet att det är kontraproduktivt att skapa en alltför detaljerad bild då 

deras egen erfarenhet säger att det sällan blir som de föreställt sig. 

Som ambulanspersonal krävs en inre trygghet och självständighet där samspelet med 

kollegan är av stor vikt för den känsla av trygghet ambulanspersonalen upplever och 

förmedlar inför larm. Enligt Ahl et al. (2005) känner ambulanspersonalen stor tilltro till sin 

kollega. De menar att när kollegor arbetat en längre tid tillsammans skapas en slags närhet 

och en automatisk förståelse dem sinsemellan där ord inte är nödvändiga för att förstå vad 

den andre tänker eller planerar. Kollegorna arbetar då synkroniserat och assisterar varandra, 

oberoende på vilken situation de ställs inför. Detta ordlösa samspel tillåter vårdandet av 

patienter att flyta smidigt och främjar en god relation till patienten. 

Egen specialitet 

1997 fastställde Socialstyrelsen att sjuksköterskors yrkesutövning inom ambulanssjukvård 

utgör ett eget specialområde och samma år startade den första specialistutbildningen för 

ambulanssjuksköterskor. Arbetet som ambulanssjuksköterska är självständigt, där ett 

kreativt och flexibelt tänkande behövs för att kunna bedöma och planera de vårdåtgärder 
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som krävs vid olika situationer, både i hem och på olycksplatser (Suserud & Rådestad, 2009, 

s. 61). I Norrland finns tre specialistutbildningar med inriktning mot ambulans, där ingår 

föreläsning av en barnmorska under fyra timmar om den normala förlossningen och 

förlossningsvård. På ett universitet får studenterna också tillfälle att öva förlossningsteknik 

med förlossningsattrapper. En veckas verksamhetsförlagd utbildning är obligatorisk på ett 

universitet och valfri på de andra två. Under denna praktik får den blivande 

specialistsjuksköterskan följa en barnmorska i dennes dagliga arbete, närvara vid ett antal 

förlossningar och sköta det nyfödda barnet (B. Ek., C. Kågström., & T. Uppstu, personlig 

kommunikation, 26 april, 2016). Detta tillsammans med eventuell intern 

förlossningsutbildning på respektive arbetsplats och personlig erfarenhet utgör den 

kunskapsbas som ambulanssjuksköterskan bär med sig inför dessa larm.  

Patienters upplevelse av att vårdas i ambulans 

I varje patientmöte skapas en vårdrelation där ambulanspersonalen måste fokusera på 

patienten trots att den prehospitala miljön kan upplevas kaotisk. För att relationen med 

patienten ska bli gynnsam bör personalen i ambulansen inge förtroende och skapa tillit för 

ett tryggt omhändertagande. I en studie av Holmberg, Forslund, Wahlberg och Fagerberg 

(2014) framkom att patienten i väntan på ambulansens ankomst känner stor oro, rädsla och 

ensamhet. När ambulanspersonalen sedan kommer etableras snabbt en relation där 

patienten upplever att personalen på ett omvårdande och omtänksamt sätt skapar en varm 

atmosfär. Patienten känner då att de kan lämna över ansvaret till ambulanspersonalen och 

tillit skapas till deras kunskap och kompetens för att hantera situationen. Patienten känner 

också en lättnad över att vara på väg till sjukhus. Genom både fysisk och psykisk närvaro 

förmedlar ambulanspersonalen trygghet och lugn till patienten och genom vardagliga samtal 

skapar ambulanspersonalen en relation till patienten som bygger på en känsla av 

samhörighet. 

Vårdande perspektiv 

Wireklint-Sundström (2005) har i sin avhandling studerat bedömningen av patienten ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv utifrån att vårdvetenskapen har en egen teorikärna och ses 

som en fristående och självständig vetenskap. Hon menar att det inom ambulanssjukvården, 

liksom i allt vårdande behövs ett vårdteoretiskt perspektiv att förhålla sig till. Detta i syfte till 

att utveckla det patientnära vårdandet och att se vårdandet som ett mellanmänskligt möte 

där patientens livsvärld beaktas. Enligt Bengtsson (1998, s. 19) är livsvärlden den levda 
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världen, den verklighet vi lever i och tar för given. Genom livsvärldsperspektivet tas hänsyn 

till människors olika upplevelser och erfarenheter. Livsvärldsperspektivet i vårdandet 

innebär att förstå hur den unika individen erfar sin situation. Vidare menar Wireklint-

Sundström att livsvärldsperspektivet kräver en öppenhet och följsamhet hos vårdaren och en 

förmåga till närvaro i patientmötet och hon har därför utvecklat tre undervisande idéer för 

lärandet av vårdande bedömning i ambulanssjukvården:  

“Att bejaka en sammanflätning av vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap. Att förberedas 

för att vara oförberedd med hjälp av en öppen didaktisk reflektion. Att bejaka föränderlighet 

och utsatthet i vårdandet och samtidigt balansera detta med behovet att skapa en tillfällig 

varaktighet. “ (s. 218) 

Enligt Wireklint-Sundström krävs inom ambulanssjukvården mer än en naturlig hållning 

och en naturlig vård för ett professionellt vårdande. Professionellt vårdande bör istället 

baseras på såväl medicinsk vetenskap som vårdvetenskap där vården utförs på ett 

systematiskt och reflekterande sätt. Inför uppdrag etableras en bestämd handlingsplan där 

vårdarna inriktar sig på en specifik bedömning. Samtidigt har vårdarna en öppen hållning 

till uppdraget, medvetna om att det kan inrymma i princip vad som helst. Därmed är 

vårdarna även förberedda på att tämligen förutsättningslöst möta det okända. Vidare menar 

Wireklint-Sundström att lärandet om bedömning stimulerar den reflektion som skapar 

förutsättningar för att vara följsam inför det unika i varje situation. Det vill säga att skapa en 

beredskap för att patienten inte går att generalisera och att dennes behov kan uttryckas på 

varierande sätt. I ambulanssjukvården befinner sig vårdarna i ofta okända och oväntade 

situationer där det finns en förväntan att de på egen hand, med begränsade resurser 

förväntas vara problemlösande. 

Författarna valde Wireklint-Sundströms forskning Förberedd på det oförberedda som 

teoretisk referensram i föreliggande studie då det krävs en bred kompetens, 

anpassningsbarhet och en reflekterande hållning inför det unika i varje ambulansuppdrag. 

Detta för att kunna göra rätt bedömning, förstå patientens behov, ge adekvat behandling och 

omvårdnad med patienten i fokus.  

PROBLEMFORMULERING 

Ambulanssjuksköterskan ställs inför en mängd situationer och patientkategorier där det 

ställs höga krav på medicinsk kompetens och bemötande för att kunna vårda och behandla 

patienter på ett professionellt sätt. Det speciella med larm om förlossning är att dessa 
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utmynnar i att en patient blir två där båda kan drabbas av eventuella komplikationer. Då det 

endast finns enstaka studier om kvinnors upplevelser av att förlösas i ambulans och ingen 

tidigare forskning hittades om ambulanssjuksköterskans upplevelse av prehospiltal 

förlossning, kändes valet av ämne till denna studie av vikt att belysa. Föresatsen med denna 

studie var därför att undersöka hur ambulanssjuksköterskor upplever prehospital 

förlossning, en patientkategori som inte är vanligt förekommande men där 

ambulanssjuksköterskan förväntas bemästra situationer de sällan ställs inför och därmed har 

liten eller ingen erfarenhet av. 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelse av prehospital 

förlossning. 

METOD    

Design 

Då syftet med denna studie var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av 

prehospital förlossning har studien baserats på kvalitativa deskriptiva forskningsintervjuer. 

Enligt Polit och Beck (2012, s. 18) syftar en kvalitativ deskriptiv studie till att analysera den 

enskilda människans subjektiva upplevelser, vidare menar Kvale & Brinkman (2014, s. 47) att 

målet med denna metod är att få intervjupersonen att beskriva sin livsvärld så exakt som 

möjligt för att få nyanserade beskrivningar som ger forskaren en helhetsbild och en djupare 

förståelse om informantens erfarenhet och upplevelse kring ett ämne. Insamlat datamaterial 

har analyserats med induktiv ansats som enligt Graneheim och Lundman (2004) är en 

förutsättningslös analys av texter som kan vara baserad på människors berättelser om sina 

upplevelser. Kvale & Brinkman (2014, s. 239) menar att man genom induktiv kodning av 

data kan hitta mönster och formulera möjliga förklaringar till dessa mönster. 

Deltagare och urval 

Studien baseras på intervjuer med ambulanssjuksköterskor verksamma inom 

ambulanssjukvården i Västernorrland och Jämtland. Deltagarna har rekryterats bland 

ambulanssjuksköterskor på fyra ambulansstationer i Västernorrland och Jämtland. 

Informanternas verksamhetschefer kontaktades och informerades skriftligt (bilaga 1) om 

studiens syfte, vederbörande gav därefter sitt godkännande till studien. Personalen på 

respektive station kontaktades personligen av författarna och därefter gjordes ett strategiskt 

urval där endast specialistutbildad ambulanspersonal med erfarenhet av prehospital 
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förlossning inkluderades. Information som beskrev syftet med studien skickades sedan 

skriftligt (bilaga 2) till berörd personal för att ge dem möjlighet att studera materialet och 

därefter besluta om de ville delta i studien. Informanterna kontaktades sedan via telefon, de 

som ville delta och som uppfyllde inklusionskriterierna fick bestämma tid och plats för 

intervjun. Femton ambulanssjuksköterskor tillfrågades varav fyra ej uppfyllde 

inklusionkriterierna och en tackade nej till att medverka. Tio ambulanssjuksköterskor 

intervjuades, fem kvinnor och fem män. Deras åldrar varierade mellan 33-56 år, erfarenhet 

inom yrket 4-27 år och som specialistutbildad inom ambulans 1-15 år, fyra deltagare 

arbetade på en station i tätort och sex deltagare arbetade på glesbygdsstation. Antalet 

förlossningar de närvarat vid och förlöst prehospitalt varierade, från 1-10 stycken där 

medianvärdet var 2 stycken.  Intervjuerna tog mellan 17-25 minuter och genomfördes på 

deltagarnas arbetsplatser.  

Datainsamling 

Inför intervjuerna gjordes en pilotstudie med samma syfte med endast en 

ambulanssjuksköterska, därefter sammanställdes en intervjuguide (bilaga 3) med öppna 

frågor för att ge informanterna möjlighet att med egna ord beskriva sina upplevelser, tankar 

och känslor inom ämnet. Semistrukturerade intervjuer genomfördes därefter med 

intervjuguiden som stöd för att samma frågor skulle beröras i samtliga intervjuer. 

Intervjuerna spelades in och skrevs ut ordagrant.  

Etiskt övervägande 

Inget tillstånd hos etisk kommitté söktes då enligt § 2 i etikprövningslagen (SFS 2003:460) 

denna studie utförs inom ramen för högskoleutbildning och inte ska publiceras som 

forskning. Forskningsetiska riktlinjer som anges i World Medical Associations 

Helsingforsdeklaration (2008) har beaktats för att de personer som ingår i studien skall 

skyddas. Deltagarna tillfrågades skriftligen med ett informationsbrev, där framgick även att 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan att deltagaren behövde ange 

något skäl för detta. Deltagarna informerades om tidsåtgången för intervjun och fick ge 

muntligt samt skriftligt informerat samtycke till intervjun. Materialet till studien hanterades 

konfidentiellt, vilket innebär att inget i studien kan avslöja deltagarens identitet. Det 

inspelade materialet förvarades inlåst under arbetets gång så att inga obehöriga skulle kunna 

ta del av det.  Resultatet presenteras så att det inte går att härleda någon utsago till enskild 
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individ. Allt inspelat material förstördes när studien var färdigställd, detta för att bibehålla 

det konfidentiellt då deltagarna i intervjustudien lämnat ut personliga upplevelser. 

 

Bearbetning och analys 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver den kvalitativa innehållsanalysen där data 

struktureras genom att meningar och fraser kondenseras, vilket innebär att text kortas ned 

för att bli mer överskådlig men med bibehållet innehåll. Kondenserade meningar med 

liknande innehåll bildar subkategorier som sedan utmynnar i kategorier och utgör resultatet 

av analysen. Bearbetning och analys utfördes genom att författarna i den inledande fasen 

läste de transkriberade intervjutexterna upprepade gånger för att få en känsla av helhet. 

Nästa fas bestod i att texten delades upp i meningsbärande enheter. Dessa innehöll 

information som var relevant för frågeställningen.  

Termen meningsenhet står för ett antal ord som har ett gemensamt budskap. Det innebär att 

textmassa kan kortas ned till dessa huvudsakliga ord från flera meningar (Henricsson, 2012, 

s. 333). I nästa steg kondenserades meningsenheterna i syfte att reducera texten utan att 

förlora innehållet. Därefter kodades de kondenserade meningsenheterna vilket innebär att en 

etikett med betydelse och innehåll kopplades till varje meningsenhet. I nästa steg 

grupperades koderna med liknande innehåll i subkategorier för att återspegla det centrala 

budskapet i intervjuerna. Dessa subkategorier utgjorde det manifesta innehållet. I den 

slutliga fasen formulerades fyra huvudkategorier där det latenta innehållet i intervjuerna 

visade sig; Faktorer som ger stöd och skapar trygghet, Faktorer som skapar osäkerhet och en 

känsla av otillräcklighet, Ett stort ansvar, Positiva känslor efter avslutat uppdrag. Enligt 

Henricsson (2012, s. 333) bildar det innehåll som är väsentligt en grund för kodning, där 

koden utgör ett samlingsnamn för den kondenserade meningsenheten. Liknande koder kan 

fördelas i grupper och bilda underlag till kategorisering och/eller tematisering av texten där 

en kategori är en grupp koder med likartat innehåll, se exempel i Tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på analysförfarande.  
Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Man är ju intalad att alla 

prehospitala förlossningar går bra, 

man får invaggas i en förhoppning 

om det går bra och att det inte blir 

några komplikationer. 

Intalar sig att det ska 

gå bra utan 

komplikationer 

 

Ett inre lugn skapas 

genom att intala sig 

att det brukar gå bra 

Förkunskaper och 

erfarenhet ger 

trygghet 

Faktorer som ger 

stöd och inger 

trygghet 

Vi bestämde i bilen på väg dit att 

blir det förlossning så skulle min 

kollega ta emot barnet eftersom hon 

var mer erfaren. 

Gör en plan 

tillsammans på väg 

ut till patienten 

Förbereder sig 

genom att göra en 

handlingsplan 

 

Erfaren kollega och 

handlingsplan 

skapar trygghet 
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RESULTAT 

Analysen resulterade i fyra huvudkategorier och tio underkategorier. Resultatet redovisas i 

tabell 2. I löpande text används citat för att tydliggöra resultatet.  

Tabell 2. Erhållna sub- och huvudkategorier. 

 

 

FAKTORER SOM GER STÖD OCH SKAPAR TRYGGHET 

Kategorin beskriver hur ambulanssjuksköterskorna upplever samarbetet med sin kollega och 

hur den samlade erfarenhet och kompetens som finns i teamet påverkar upplevelsen av 

larmet. Kategorin beskriver också hur ambulanssjuksköterskorna upplever sina 

förkunskaper, de behandlingsriktlinjer som finns tillgängliga och kontakten med 

barnmorska på förlossningsavdelning. 

Kollega och handlingsplan  

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de upplevde stöd och trygghet i sin kollega. Att 

kollegan var erfaren och specialistutbildad var av betydelse för att ambulanssjuksköterskan 

skulle känna sig trygg. Ett antal ambulanssjuksköterskor beskrev att de arbetade med en mer 

erfaren kollega och uttryckte tacksamhet över detta, medan några deltagare uttryckte att om 

de själva hade mer erfarenhet än sin kollega fick de istället vara den som förmedlade 

trygghet och stöd. Andra beskrev att om kollegan var specialistutbildad oavsett inriktning 

ingav detta en större trygghet i teamet.  

“Det allra första jag tänker är: Vem jobbar jag med? Vem är min kollega? Har jag stöttning eller är 

det jag som är mest erfaren och min kollega stöttar sig mot mig?”(7)  

  
Faktorer som ger stöd 
och skapar trygghet 

 
Kollega och 

handlingsplan  

 
Behandlings-
riktlinjer och 
barnmorska  

 
Förkunskap och 

erfarenhet  

 
Faktorer som skapar 

osäkerhet och en 
känsla av 

otillräcklighet 

 
Bristande 

erfarenhet och 
rädsla för 

komplikationer 

 
Att ej kunna 
smärtlindra 

 
Kommunikations

svårigheter 

 
Ett stort ansvar 

 
Upplevda 

förväntningar 
från patient och 

anhörig 

 
Känsla av 

utsatthet vid 
långa avstånd 

 
Att förmedla 

lugn trots inre 
osäkerhet  

 
Positiva känslor efter 

avslutat uppdrag 

 
Väcker positiva 

känslor 
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Ambulanssjuksköterskorna beskrev ett väl fungerande samarbete med sin kollega under 

uppdraget och uppger att teamet som sådant ingav trygghet. Ett antal 

ambulanssjuksköterskor menade att visat yttre lugn hos kollegan förmedlade lugn till dem 

själva och gjorde att de kände sig trygga. 

“Jag tror nog att teamet som sådant var ett bra team som gav trygghet åt varandra.”(3) 

“...han har en förmåga att låtsas att det här har jag gjort tusen gånger. Han skulle aldrig erkänna om 

han känner sig osäker. Jag kände mig lugn och trygg med min kollega.”(10) 

I intervjuerna framkom att ambulanssjuksköterskan tillsammans med sin kollega skapade en 

handlingsplan på väg till patienten. De förberedde sig mentalt genom att tillsammans 

diskutera tänkbara scenarion och vad som möjligen väntade när de kom fram till patienten, 

till exempel om kvinnan skulle föda i hemmet eller om de trodde att de skulle hinna till 

sjukhus. De planerade därefter hur arbetet skulle utföras och vem i besättningen som skulle 

göra vad. Ambulanssjuksköterskorna upplevde ett stöd i denna mentala förberedelse och 

handlingsplan.  

“Det kan vara bra att vara förberedd när man kommer fram, speciellt om det är så att det är lite 

kaotiskt på platsen. Man försöker prata ihop sig innan, det tror jag är nyckeln ändå, just när man åker 

på något där båda känner sig osäkra. Att man har en plan så båda vet hur man ska agera, vilka roller 

vi ska ta och så vidare.” (2) 

Behandlingsriktlinjer och barnmorska  

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de kände ett visst stöd i behandlingsriktlinjerna, men 

några beskrev också att de önskade mer tydliga riktlinjer som lättare kan anpassas till det 

praktiska arbetet med patienten. Deltagarna uppgav att de förberedde sig genom att läsa 

behandlingsriktlinjerna om förlossning på väg till patienten. 

“Det är ett kapitel som man läser och tittar på men man får sällan använda det praktiskt, det känns 

mer som ett stöd när man ställs inför situationen.” (7) 

“Jag känner att jag har stöd där, men jag önskar mer klara riktlinjer.” (1) 

Telefonkontakt med barnmorska på förlossningen gav ambulanssjuksköterskorna stöd i 

arbetet med patienten. Deltagarna uppgav att de under förlossningsuppdrag ringde 

barnmorska på förlossningsavdelningen för att få stöd och hjälp. Vetskapen om att kunna 

ringa förlossningen och rådgöra med barnmorska skapade en känsla av trygghet och en 

hjälp i att hantera situationen för ambulanssjuksköterskorna. Deltagarna hade en positiv 

inställning till samarbetet med förlossningsavdelningen. 
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“Det riktiga stödet är ju kontakten med barnmorskan. Tidig kontakt med barnmorskan är bra, då vet 

de att vi är på väg in och behövs deras hjälp kan man ha dem i headsetet hela vägen in.” (8) 

Förkunskap och erfarenhet  

Ambulanssjuksköterskorna hade en uppfattning om att prehospitala förlossningar är snabba 

förlossningar och att dessa oftast är komplikationsfria. Deltagarnas erfarenhet av förlossning 

var varierande och några deltagare uppgav att de kände sig tryggare i 

förlossningssammanhang sedan de själva fått barn. Ett antal ambulanssjuksköterskor 

beskrev att deras tidigare erfarenhet av förlossning i ambulans gav en större trygghetskänsla 

inför kommande förlossningsuppdrag. Några deltagare som tidigare arbetat på 

akutmottagning och operation beskrev att de erhållit kunskap om förlossning från dessa 

kliniker och att de upplevde stöd från denna tidigare erfarenhet. Ambulanssjuksköterskorna 

ansåg att den verksamhetsförlagda utbildningen på förlossningen skapat trygghet då de fått 

se ett antal förlossningar och övat det praktiska handhavandet av den födande kvinnan och 

det nyfödda barnet. Ett antal deltagare som arbetade på samma station och där haft 

scenarioträning med barnmorska och förlossningsdocka uppgav att denna utbildning varit 

väldigt givande då de praktiskt fått öva på förlossning.  

“När jag gick min sista praktik så fick jag lära mig mycket som jag inte visste innan. Man fick ju 

känna på livmodern, hur ska den kännas, hur känns det precis efteråt när barnet kommit ut. Så det var 

en bra erfarenhet.” (5) 

“Så då fick vi låna förlossningsdocka och en bebis... Och det var jättebra... Hon förmedlade mycket tips 

och hon avdramatiserade väldigt mycket. Och många pratade om det där väldigt mycket, att de tyckte 

det var så bra. Liksom just att man fick göra de här momenten va. Så det var riktigt bra faktiskt…” 

(10)  

FAKTORER SOM SKAPAR OSÄKERHET OCH EN KÄNSLA AV OTILLRÄCKLIGHET 

Kategorin beskriver olika faktorer som skapar osäkerhet hos ambulanssjuksköterskorna vid 

dessa uppdrag. Kategorin beskriver också vad som gör att ambulanssjuksköterskorna 

upplever stress och en känsla av otillräcklighet. 

Bristande erfarenhet och rädsla för komplikationer  

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att det kände osäkerhet och stress inför förlossningslarm 

då de endast varit med om ett fåtal eller inga förlossningar tidigare i ambulansen. Ett antal 

deltagare beskrev att i de flesta fall vid dessa larm inte blivit någon förlossning i 

ambulansen, utan den har skett efter överlämnandet till förlossningsavdelning. 
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Ambulanssjuksköterskorna kände att de har otillräcklig kunskap i handhavandet av den 

födande kvinnan och det nyfödda barnet och de efterfrågade mer praktisk övning. Ett antal 

deltagare önskade regelbunden hospitering på förlossningsavdelning och återkommande 

scenarioträning då de ansåg att det är svårt att läsa sig till denna kunskap. 

“Man skulle behöva öva mer för att bli van och säker. Det är undermåligt med övning som det är nu. 

Man måste nästan vara inne på förlossningen för att lära sig.” (6) 

Andra orsaker till osäkerhet hos ambulanssjuksköterskan var oro för uppkomst av 

komplikationer och deltagarna beskrev en rädsla för eventuella komplikationer och hur 

dessa skulle hanteras. Dessutom uttryckte några deltagare en känsla av otillräcklighet inför 

det faktum att en förlossning utmynnar i två patienter som båda kan drabbas av 

komplikationer.  

“...men det är ju om det tillstöter nånting med mamman eller barnet som jag inte vill vara med om. 

Navelsträngen sitter fast, barnet inte kommer ut eller blödning. Någonting som jag inte har kunskap 

att hantera, man är jävligt utelämnad om det blir några problem.” (9) 

Att ej kunna smärtlindra  

Avsaknad eller brist på smärtlindring till den födande kvinnan skapade en känsla av 

maktlöshet och otillräcklighet hos ambulanssjuksköterskorna. Några 

ambulanssjuksköterskor uppgav att de ännu kan erbjuda lustgas som smärtlindring i deras 

område, men att den eventuellt skall tas bort vilket dessa deltagare tyckte var fruktansvärt.  

“Vi kan inte erbjuda något utan här är det lite stenålderstänk. Det finns inte något att tillgå, man 

känner sig otillräcklig. Det är ju en situation där man skulle vilja hjälpa till. Man känner sig 

maktlös.” (3) 

Kommunikationssvårigheter  

Ett antal ambulanssjuksköterskor berättade att de upplevde svårigheter att vårda kvinnor i 

förlossningsarbetet då gemensamt språk saknades. Ambulanssjuksköterskorna uttryckte en 

frustration över oförmågan att kunna ge kvinnorna det stöd de ansågs behöva. De menade 

att det var svårt att utläsa hur ont kvinnorna hade, vilket stöd de kunde vara i behov av för 

att hantera smärtan och på vilket sätt kvinnorna själva ville bli hjälpta. 

“Hon var inte från Sverige, det var svårt med kommunikationen. Det var jättesvårt att se på hennes 

uttryck vart i förlossningsarbetet hon var. Det gick ju inte att kommunicera, det var jättesvårt. Svårt 

att hjälpa henne, svårt att stötta henne.” (4) 
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ETT STORT ANSVAR 

Kategorin beskriver hur ambulanssjuksköterskorna upplevde patient och närståendes 

förväntningar och den känsla av ansvar som ambulanssjuksköterskorna har inför dessa 

uppdrag. Kategorin beskriver också ambulanssjuksköterskornas känsla av utsatthet och hur 

de försöker förmedla lugn till patienten. 

Upplevda förväntningar från patient och anhörig 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde att de blivande föräldrarna förväntade sig att 

ambulanspersonalen skulle hantera situationen på ett professionellt sätt och att de hade full 

tillit till ambulanssjuksköterskornas kompetens. Några deltagare uppgav att de kände ett 

ansvar för båda föräldrarna men tyckte att det var svårt att ge pappan delaktighet då de bara 

kunde fokusera på kvinnan. Ambulanssjuksköterskorna kände ett stort ansvar att ge 

kvinnan en bra förlossningsupplevelse då de menade att förlossning är en stor händelse i 

livet och de ville att allt skulle bli så bra som möjligt. Ett antal deltagare beskrev att de 

känner större ansvarskänsla inför dessa larm efter att de genomfört sin specialistutbildning.  

“De tror att vi ska kunna fixa den här situationen utan problem. Jag har inte upplevt att nån känner 

nån oro för att det inte kommer nån barnmorska. Jag tror de litar på oss. Patienterna förväntar sig ju 

att vi ska kunna ta emot barnet som en barnmorska.” (6) 

“Jag känner att jag har större ansvar efter specialistutbildningen. Man är mer observant nu på allt än 

jag var innan.” (9) 

Känsla av utsatthet vid långa avstånd 

Vid långt avstånd till sjukhus beskrev ambulanssjuksköterskorna en känsla av ensamhet och 

utsatthet då de på egen hand vårdade patienten och barnet i ambulansen under en längre 

tid. 

“Ju närmare sjukhus som barnet föds desto tryggare kan jag känna mig för det blir kortare tid att ta 

hand om två patienter som kan bli dåliga.” (2) 

“...men det är just det där att man kände oj oj oj nu blir det det här och nu är jag själv liksom.” (8) 

Att förmedla lugn trots inre osäkerhet 

Ambulanssjuksköterskorna berättade att de strävade efter att förmedla trygghet, de belyste 

vikten av att förmedla lugn i patientmötet för att skapa en trygg miljö för patient och 

närstående och några deltagare uppgav att de trots inre stress och känsla av osäkerhet 

försökte behålla ett yttre lugn för att skapa trygghet för patienten. Ett antal deltagare 

upplevde att patienten blev lugn bara av att ambulansen anlände till platsen.  
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“Man låtsas att man gjort det här tusen gånger, det gör man ju, man låtsas ju, man är lugn. Låtsas 

som att det är det mest naturliga man varit med om så tror jag att de känner sig trygga.” (10) 

“Mamman är nog rädd och orolig ändå så man vill ju skapa den där tryggheten även om man inte 

känner att man har kontroll. Att man inte visar det.” (4) 

POSITIVA KÄNSLOR EFTER AVSLUTAT UPPDRAG 

Kategorin beskriver vad ambulanssjuksköterskorna upplevde efter avslutat 

förlossningsuppdrag.  

Väcker positiva känslor 

När barnet fötts och de överlämnat mor och barn i förlossningsavdelningens vård beskrev 

samtliga ambulanssjuksköterskor upplevelsen som en positiv händelse. De beskrev det som 

en fantastisk och rolig upplevelse att få vara med och dela med någon. 

Ambulanssjuksköterskorna berättade att de kände sig stolta och lyckliga efteråt, detta visade 

sig genomgående i alla intervjuer. 

“Jag tycker det är det mest fantastiska man kan vara med om, så otroligt fint och mitt i all denna sorg 

och elände och tragedier som vi är med om så är ju en förlossning det vackraste man får vara med om. 

Man lever länge på det.” (7) 

“Man blir ju stolt. Nu har jag fixat en förlossning, nu har jag förlöst en kvinna… Det är ju en ära och 

underbar upplevelse att få dela med någon.” (3) 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Då studiens syfte var att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelse av prehospital 

förlossning valdes en kvalitativ deskriptiv metod med enskilda intervjuer. Detta 

möjliggjorde en djupare förståelse för ambulanssjuksköterskans upplevelse då ämnet sedan 

tidigare var sparsamt utforskat. Denna metod lämpade sig väl då den kvalitativa analysen 

enligt Polit och Beck (2012, s. 18) syftar till att förstå den enskilda människans upplevelser 

där olika dimensioner, fenomen och själva meningen belyses. Semi-strukturerade intervjuer 

användes för att uppnå ett naturligt samtalsflöde, intervjuerna grundades på öppna frågor 

utifrån en i förväg designad intervjuguide (se Bilaga 4). Förutbestämda följdfrågor hade 

dessutom utformats för att möjliggöra detaljrik information, de ställda följdfrågorna 

anpassades efter varje enskild informant under samtalets gång. Ett alternativ till semi-

strukturerade intervjuer hade varit fokusgrupper där informanter samtalar kring ett 

fenomen i grupp. Det hade möjligen lett till mer diskussion och eftertanke om fenomenet 
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men kunde även ha hämmat deltagare till att uttrycka sig fritt. Efter varje intervju ställdes 

även frågan om det var något de ville tillägga vilket också gav informanterna möjlighet till 

eftertanke. Henricsson (2012, s. 165) menar att den kvalitativa forskningsintervjun har sitt 

fokus på mötet mellan deltagaren och intervjuaren. Mest vanligt är någon form av struktur 

med en eller flera öppna frågor eller områden med särskild ordning nedtecknade i en 

intervjuguide.      

Något som kan ha påverkat studiens kvalitet var den låga erfarenhet författarna hade av att 

genomföra denna typ av studie då det var första gången bandade intervjuer genomfördes, 

transkriberades och analyserades för båda författarna. Kvale och Brinkman (2009, s. 105) 

menar att genom vana av intervjuer och i en gemenskap av erfarna intervjuare förvärvar 

man sig kunskaper om forskningsintervjuandets hantverk. Det krävs omfattande träning för 

att nå de färdigheter, kunskaper och bedömningsfrågor som leder till en intervju av hög 

kvalitet. Kunskapen om hur frågor ska formuleras kan förmedlas verbalt, men andra 

aspekter av färdigheten att intervjua som till exempel tonfall, pausering och att skapa en god 

relation i intervjusituationen bygger på den tysta kunskap som förvärvas genom praktik och 

genom arbete med erfarna intervjuare. Inför denna studie var författarna dock pålästa om 

intervjuteknik inom forskning. En pilotstudie utfördes även för att ge författarna erfarenhet 

och en grund att bygga vidare på och utveckla. Detta ledde till justering av intervjuguiden 

och uppmärksammade vikten av att vara följsam, ställa följdfrågor och låta informanterna 

tala fritt. Tio ambulanssjuksköterskor intervjuades vilket kan vara ett lågt antal deltagare, 

intervjumaterialet upplevdes dock tillräckligt och att ytterligare intervjuer inte skulle tillföra 

någon ny information. Enligt Polit och Beck (2006, s. 658-660) kan intervjumaterialet anses 

mättat, då informanterna ger liknande svar på frågorna.  

Intervjuerna pågick 17-25 minuter vilket möjligen kan vara kort tid för att belysa alla 

aspekter av fenomenet. Samtliga intervjuer genomfördes under deltagarnas arbetstid vilket 

kan ha inverkat på intervjutidens längd, dock behövde ingen intervju avbrytas på grund av 

larm och alla deltagare upplevdes positivt inställda till sin medverkan.  

För att höja tillförlitligheten i denna studie har hänsyn tagits till kön, ålder, yrkeserfarenhet 

och om ambulansstationen var belägen i tätort eller på landsbyggd. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att informanterna bör ha varierande erfarenheter, kön och ålder för 

att bidra till ett bredare perspektiv av det studien undersöker. Resultatet skulle möjligen 

kunna sett annorlunda ut om informanter som varit nya i sjuksköterskeyrket deltagit i 
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studien. Inklusionskriterierna var dock att inneha specialistutbildning inom 

ambulanssjukvård vilket kräver viss yrkeserfarenhet som sjuksköterska och dessutom visade 

resultatet att prehospital förlossning är ett ovanligt larm och rekrytering av sådana 

informanter torde vara svårt. Intervjuerna försågs med nummer i den ordning de utfördes, 

resultatet har presenterats med numrerade citat för att visa att alla informanter kommit till 

tals. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ökar citat trovärdigheten då en text kan inneha 

multipla betydelser där citat ger läsaren en möjlighet att söka efter alternativa tolkningar.   

Det ses möjligt att överföra fynden från föreliggande studie till andra 

ambulansorganisationer med liknande demografiska förutsättningar, då resultatet bygger på 

kvalitativa intervjuer från fyra ambulansstationer belägna både i tätort och på landsbygd i 

södra Norrland. Enligt Graneheim och Lundman (2004) menas resultatets överförbarhet hur 

väl resultatet kan överföras till andra miljöer och grupper men det är alltid beroende på den 

som läser att avgöra om resultatet är överförbart.  

Under analysarbetets gång har författarna läst och diskuterat materialet upprepade gånger 

samt gemensamt reflekterat och diskuterat olika tolkningsmöjligheter av resultatet vilket 

anses öka studiens giltighet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) bör författarna under 

analysprocessen ständigt gå mellan hela texten och delar av texten för att få fram giltigheten 

av den transkriberade texten. 

Författarnas förförståelse  

Den förförståelse som finns hos författarna, som båda är verksamma inom 

ambulanssjukvården kan också vara en svaghet då det krävs en tyglad hållning för att 

texten/fenomenet ska kunna analyseras utifrån sin egen helhet. Författarna har dock strävat 

efter att hålla sig objektiva genom hela processen. Att tygla sin förförståelse är svårt och 

Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s. 129-131) menar att ett återhållande av den egna 

förförståelsen i form av personliga föreställningar, teorier eller andra antaganden bidrar till 

att fenomenet tillåts visa sig i sin egen takt och på sitt eget sätt. Forskaren ska kritiskt 

granska sina egna tankar, känslor, handlingar, beteenden och beslut som påverkar 

forskningsprocessen. Forskarens självmedvetenhet är alltså en central del i förmågan till en 

tyglad hållning. Enligt den hermeneutiska tolkningen skall enligt Kvale och Brinkman (2009, 

s. 226) texten betraktas som autonom, den ska förstås utifrån sin egen referensram och 

utifrån vad den själv säger om ett tema.  
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Resultatdiskussion 

Den största faktorn för ambulanssjuksköterskans känsla av stöd och trygghet vid larm om 

förlossning var kollegan och teamarbetet de tillsammans utförde. De fann trygghet i 

varandras kompetens och den samlade erfarenhet som ingick i teamet. Att kollegan var 

erfaren och behöll sitt lugn var betydelsefullt för att ambulanssjuksköterskan skulle känna 

stöd under förlossningslarm. En möjlig förklaring till detta resultat kan vara att hälften av 

deltagarna arbetade på landsbygden och vid längre avstånd till sjukhus innebär det att 

ambulanssjuksköterskan har mycket tid att spendera ensam med sin kollega på väg tillbaka 

till stationen. Under denna återfärd finns tillfälle för samtal och diskussion om avslutat larm 

och genom detta lär kollegorna känna varandra och en slags acceptans för varandras styrkor 

och svagheter utvecklas. En annan tänkbar förklaring till resultatet var att flera av deltagarna 

uppgav att de arbetat länge tillsammans med sin kollega och visste hur kollegan fungerade 

och kunde anpassa sin egen roll i teamet efter detta. Det stämmer väl överens med en studie 

av Ahl et al. (2005) som visar att vid larm är teamet ensamt och tvingas lita på varandra och 

deras samlade gemensamma kunskap och kompetens. Att vara medveten om kollegans 

styrkor och svagheter och genom denna kännedom komplettera varandra för att arbetet ska 

bli så bra som möjligt för patienten är viktigt för ett gott teamarbete. För detta krävs att 

ambulanspersonalen arbetar nära varandra och har en hög tolerans för sin kollegas 

reaktioner och handlingar. Efter avslutat larm diskuterar ambulanspersonalen hur 

uppdraget genomförts och om de hade kunnat göra något annorlunda.  

Ett antal ambulanssjuksköterskor upplevde ett större ansvar då deras kollega var mindre 

erfaren än de själva. Detta skapade stress hos ambulanssjuksköterskan och en förklaring till 

detta kan vara att när ambulanssjuksköterskan tvingas ta det största ansvaret för patienten 

och samtidigt handleda sin kollega tar detta fokus från patienten. Detta i enlighet med 

Svensson och Fridlund (2007) som påvisat att sjuksköterskan känner oro både för sig själv 

och för patienten när de upplever att de inte kan lita på sin kollega vilket även styrks av Ahl 

et al. (2005) som menar att en erfaren kollega är värdefullt både före, under och efter 

uppdraget.  

 

Resultatet visade även att ambulanssjuksköterskorna skapade en handlingsplan på väg till 

patienten. Genom att förbereda sig mentalt skapar ambulanssjuksköterskan en 
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handlingsberedskap inför olika situationer och genom detta en strategi för att hantera den 

stress som ett förlossningsuppdrag kan innebära. Detta överensstämmer med valet av 

teoretiskt perspektiv till denna studie då Wireklint-Sundström (2005) menar att 

ambulanssjuksköterskans förberedelse inför uppdraget främst liknas vid att etablera en 

uppgjord handlingsplan. Denna förberedelse är av öppen karaktär med en medvetenhet om 

att uppdraget kan innefatta i princip vad som helst. Detta innebär att 

ambulanssjuksköterskan är förberedd på att tämligen förutsättningslöst möta det okända, 

vilket ger vårdarna en känsla av att ha kontroll över situationen. Svensson och Fridlund 

(2007) menar att det är viktigt att ambulanspersonal är förberedd på alla möjliga olika 

scenarion. 

En del av ambulanssjuksköterskornas förberedelse bestod i att läsa behandlingsriktlinjer 

angående förlossning vilket de ansåg sig finna ett visst stöd i. Enligt Andersson Hagiwara, 

Suserud, Jonsson och Henricson (2013) har ambulanspersonal en positiv attityd till 

behandlingsriktlinjer. Dessa anses ge en enhetlig struktur till patientarbetet och en 

kvalitetssäkring för ett bra omhändertagande. Dock önskar ambulanspersonal att få vara mer 

delaktig i utformandet av dessa riktlinjer. Föreliggande forskning stämmer väl överens med 

resultatet i denna studie som visade att ambulanssjuksköterskorna upplevde riktlinjerna mer 

som en basal grund i arbetet med patienten men önskade mer klara behandlingsriktlinjer. 

Detta fynd kan möjligen bero på att behandlingsriktlinjerna är avsedda att vara ett stöd för 

minnet och inte är heltäckande för alla de tillstånd ambulanssjuksköterskan kommer i 

kontakt med. Varje patientmöte skiljer sig åt där riktlinjerna inte alltid kan appliceras till 

enskild individ. Detta överensstämmer med Wireklint-Sundström (2005) som menar att det 

för ett professionellt vårdande krävs en öppen och följsam hållning inför det unika i varje 

patientmöte. 

Möjligheten att ringa barnmorska på förlossningsavdelningen utgjorde ett stöd för 

deltagarna i studien. I kontakten med barnmorskan fick de hjälp i hur de skulle hantera 

situationen och vad de skulle tänka på när det gäller förlossning. Detta fynd kan möjligen 

bero på att larm om förlossning är ovanligt och ambulanssjuksköterskan har oftast ingen 

större erfarenhet av dessa. Vetskapen om möjligheten att ringa och rådgöra med barnmorska 

kan skapa trygghet i situationen.  

Ambulanssjuksköterskorna hade en förkunskap om att förlossningar i ambulans oftast går 

bra. Detta överensstämmer med Haglund Aladdin et al. (2004) som menar att kvinnor som 
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föder prehospitalt inte riskerar komplikationer i högre frekvens än de som föder på sjukhus. 

Denna förkunskap tillsammans med personlig erfarenhet ingav trygghetskänsla hos 

ambulanssjuksköterskorna inför dessa larm. Den verksamhetsförlagda praktiken under 

specialistutbildningen var av stor betydelse för tryggheten vid dessa uppdrag. En förklaring 

till detta fynd kan vara att vid verksamhetsförlagd utbildning ges möjlighet att under 

handledning av barnmorska närvara vid och assistera förlossningar. Genom detta förvärvas 

praktisk kunskap vilket kan bidra till ökad trygghetskänsla. Detta påvisas av Wilbeck, 

Phillips och Schorn (2014) som menar att erfarenhet och praktiskt förvärvad kunskap är en 

viktig komponent för att främja självförtroende och kompetens hos sjuksköterskan.  

De ambulanssjuksköterskor som haft praktisk utbildning med förlossningsdocka på sin 

arbetsplats beskrev att det minskat stressen och oron markant vid dessa uppdrag. 

Ambulanssjuksköterskorna önskade mer praktisk övning i form av återkommande 

hospitering på förlossningsavdelning samt regelbundna simuleringsövningar på respektive 

arbetsplats. Då förlossningslarm är sällan förekommande upplevde de aldrig att de fick 

någon vana i handhavandet av en förlösande kvinna och det nyfödda barnet. Tidigare 

forskning (Svensson & Fridlund, 2007) visar att ambulanspersonal upplever oro inför 

speciella larm och denna oro kunde minska med hjälp av mer praktisk övning och klinisk 

erfarenhet från olika avdelningar på sjukhuset. Vidare visar Wilbeck, Phillippi och Schorn 

(2014) att simuleringsövningar om snabb och oväntad förlossning är en effektiv metod för att 

stärka sjuksköterskans självförtroende och främja ett säkert omhändertagande av den 

födande kvinnan. Simuleringsövningar gör det möjligt för sjuksköterskan att tillämpa och 

öva sina kunskaper i en säker och tillåtande miljö. Detta stärks av Abelsson, Rystedt, 

Suserud och Lindwall (2014) och Campeau (2009) som menar att simuleringsövningar är en 

gynsamm utbildningsmetod för ambulanspersonal. Vid dessa övningar ges personalen 

möjlighet att träna bedömning, behandling och tillvägagångssätt i realistiska förhållanden. 

De menar att simuleringsövningar har stor betydelse för ambulanspersonalens färdigheter i 

olika praktiska moment i patientomhändertagandet vilket i sin tur stärker professionaliteten. 

 

Ambulanssjuksköterskorna känner oro och stress inför förlossningslarm vilket härleds ur att 

förlossningslarm är sällan förekommande. Deltagarna uppgav att det då är svårt att få 

erfarenhet av denna patientkategori och de upplever sina kunskaper som otillräckliga. 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev också stress och en känsla av otillräcklighet inför 
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eventuella komplikationer. Detta beror troligen på bristande erfarenhet och kunskap om 

komplikationer vid förlossning och även bristande erfarenhet av att ta hand om nyfödda 

barn med komplikationer. Resultatet i denna studie stämmer väl överens med Svensson och 

Fridlund (2007) som menar att ovanliga larm ofta leder till en känsla av osäkerhet hos 

ambulanspersonal. Ambulanspersonal oroar sig för situationer där de känner sig 

otillräckliga och där de saknar kontroll och denna oro härleds ur att de inte vet hur 

uppdraget ska hanteras. Vidare menar Svensson och Fridlund att ambulanspersonalens oro 

och stress förändras med tiden. Oron inför vissa uppdrag minskar i takt med att erfarenheten 

växer, men likaså kan uppdrag som tidigare inte upplevts stressande kännas mer oroande 

desto mer erfarenhet och kunskap ambulanspersonalen får. De menar att med erfarenhet 

kommer en större känsla av ansvar och en förväntan på sig själv att kunna hantera alla 

situationer. Enligt Bruce, Dahlberg och Suserud (2003a) känner sig ambulanspersonal trygg 

med sina yrkeskunskaper när de har erfarenhet från liknande larm. 

 Att ej kunna smärtlindra och språkförbistring skapade en känsla av otillräcklighet hos 

ambulanssjuksköterskorna. De kände sig maktlösa inför det faktum att de inte hade 

möjlighet att lindra den födande kvinnans smärta och att de inte förstod vad kvinnan sa eller 

kunde kommunicera med kvinnan. Detta fynd beror möjligen på att sjuksköterskor i 

ambulansen till stor del arbetar med symptomlindrande behandling och att då inte ha 

möjlighet att hjälpa en patient i svår smärta kan upplevas frustrerande. 

Kommunikationssvårigheter där bara kroppsspråk kan användas kan förstärka känslan av 

otillräcklighet. Jonsson och Segesten (2004) menar att när ambulanspersonalen misslyckas i 

sitt försök att hjälpa patienten framträder känslor av misslyckande. Denna känsla av 

otillräcklighet kan öka ytterligare om händelseförloppet inte blir som de hade föreställt sig. 

Känslan av att inte göra tillräckligt för en patient kan komma även om de har gjort allt som 

går för att hjälpa och stödja patienten.  

 

Ambulanssjuksköterskorna kände ett stort ansvar för båda föräldrarna. De upplevde att 

patienten och dennes partner hade full tillit till deras kompetens och 

ambulanssjuksköterskorna ville göra sitt bästa för att förlossningsupplevelsen skulle bli bra 

för båda föräldrarna. Detta fynd talar för ambulanssjuksköterskornas vårdande kompetens 

där de trots rådande kaotiska omständigheter önskar göra det allra bästa för patienten 

genom att lindra oro, ge stöd, information och ett gott omhändertagande. Att föda barn i en 
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ambulans är inte optimalt för en kvinna och enligt Rowe et al. (2012) upplever kvinnor med 

förlossningsvärkar som transporteras i ambulans att de befinner sig i en slags känslomässig 

limbo mellan hemmet och barnmorskor, och mellan en naturlig förlossning eller en 

förlossning med mer medicinsk assistans. Dessa kvinnor upplevde en oro både för sig själv, 

för barnet och för sin partner.  

Ambulanssjuksköterskorna kände ett större ansvar inför dessa larm efter att de genomgått 

sin specialistutbildning. De upplevde utsatthet och ensamhet vid långa transporter då de 

ensamt skall vårda både kvinnan och barnet. Detta fynd beror troligen på att med mer 

kunskap om olika tillstånd och större medvetenhet om eventuella komplikationer ökar 

insikten av betydelsen att ge både adekvat sjukvård och god omvårdnad. Att de dessutom 

under sin specialistutbildning haft verksamhetsförlagd praktik på förlossningsavdelning och 

närvarat vid ett antal förlossningar tillsammans med barnmorska kan ha gett 

ambulanssjuksköterskorna en större förståelse för det komplexa i att vårda vid förlossning. 

Denna medvetenhet kan synliggöra det multidimensionella i att lindra oro, förmedla stöd 

och hantera situationen på ett professionellt sätt, för att sedan byta fokus och ta hand om det 

nyfödda barnet. Olin och Faxelid (2003) menar att graviditet är en sårbar period för både 

kvinnor och män där förlossningen initierar starka känslor, både positiva och negativa. 

Många blivande mödrar upplever oro och rädsla inför den kommande förlossningen. 

Ambulanssjuksköterskorna strävade efter att förmedla lugn och skapa en trygg miljö trots att 

de själva upplevde inre stress och osäkerhet. Detta fynd talar troligen för 

ambulanssjuksköterskornas medvetenhet om att personer som larmat ambulans är oroliga 

och i behov av hjälp och kan vara helt beroende av ambulanspersonalens omsorg, 

bedömning och behandling. Genom att då ha en lugn framtoning kan tillit skapas och en 

trygg miljö för patienten möjliggörs. Detta överensstämmer med Jonsson och Segesten (2004) 

som beskriver att ambulanspersonalen döljer sin egen oro och stress för att kunna vara fullt 

närvarande hos patienten och förmedla trygghet och lugn även i kaotiska situationer. Ahl et 

al. (2005) menar att ödmjukt närma sig patienten, lyssna till dennes önskemål och försöka 

tillgodose dessa är nödvändigt för att skapa en god atmosfär och få patienten att känna sig 

trygg. God omvårdnad baseras också på den tilltro som patienten känner för sin vårdare 

vilket kräver att patienten behandlas på ett respektfullt sätt. Holmberg et al. (2014) menar att 

relationen mellan patient och personal utvecklas från att patienten ensamt kämpar med 

känslor som oro och ångest innan ambulansens ankomst, för att sedan överlämna sig till 
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ambulanspersonalens omsorg och finna trygghet i den. De menar att patienten är beroende 

av ambulanspersonalen och måste lita på deras bedömning.  

 

Efter avslutat uppdrag beskrev deltagarna positiva känslor som stolthet, lycka och eufori. 

Detta fynd talar troligen för den medvetenhet ambulanssjuksköterskorna har om att det för 

de flesta blivande föräldrar är det en stor upplevelse att få barn. Att då som 

ambulanssjuksköterska få vara delaktig och närvara vid denna stora händelse kan väcka 

dessa positiva känslor. Fynden i denna studie visade att ambulanssjuksköterskorna 

upplevde osäkerhet och stress inför dessa larm och att då som ambulanssjuksköterska efter 

avslutat uppdrag känna att de har hanterat situationen, assisterat en förlossning och sedan 

överlämnat en välmående mor och ett välmående barn väcker en stolthet över att själv ha 

klarat av och tagit sig genom denna oroande utmaning med gott resultat.  

SLUTSATS 

Denna studie har visat att ambulanssjuksköterskornas upplevelser vid förlossning är 

mångfasetterad där många känslor samspelar. Oro för vad som väntar vid ankomst till 

patienten, osäkerhet på grund av bristande erfarenhet, stress och en känsla av otillräcklighet 

och utsatthet inför eventuella komplikationer speglar sjuksköterskans upplevelse och känsla 

inför uppdraget. För att hantera dessa känslor finner ambulanssjuksköterskorna stöd och 

trygghet i sin kollega och den samlade kompetens som finns i arbetsteamet. De läser de 

behandlingsriktlinjer som finns tillgängliga och de skapar en handlingsplan där de i förväg 

går genom olika tänkbara händelseförlopp för att förbereda sig mentalt. 

Ambulanssjuksköterskorna finner också trygghet och stöd i den kontakt som etableras med 

barnmorska på förlossningsavdelning. Trots inre kaos visar ambulanssjuksköterskorna ett 

yttre lugn för att skapa trygghet åt den födande kvinnan och göra förlossningsupplevelsen 

så bra som möjligt. När sedan förlossningen är ett faktum tillkommer en känsla av stolthet, 

lycka och eufori över att få dela denna upplevelse med de nyblivna föräldrarna men även en 

stolthet över att själv ha klarat av situationen. Ambulanssjuksköterskorna önskar dock mer 

praktisk utbildning i förlossningsvård samt kontinuerliga scenarioövningar för att öka 

tryggheten. För att främja ambulanspersonalens vårdande kompetens inom prehospital 

förlossning behövs vidare forskning om hur patient och närstående upplever situationen, 

hur de kan känna sig delaktiga och ambulanspersonalens bemötande.  
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BILAGA 1.  

Förfrågan om tillstånd att genomföra en intervjustudie inom ambulansverksamheten i 

Västernorrland/Jämtland. Till berörd chef. 

 

Hej! 

Vi heter Johanna Wikström och Kajsa Lantz, är sjuksköterskor och arbetar inom 

ambulanssjukvården. Vi studerar specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 

ambulanssjukvård vid Mittuniversitet. 

Under våren 2016 kommer vi att genomföra en magisteruppsats där vi valt att studera 

ambulanssjuksköterskors upplevelse av prehospital förlossning. För att kunna studera detta 

har vi för avsikt att intervjua ambulanssjuksköterskor verksamma i ambulanssjukvården i 

Västernorrlands län.  

För att få intervjua ambulanssjuksköterskor med erfarenhet av prehospital förlossning 

behöver vi områdeschefens medgivande. Vi är mycket intresserad av att få genomföra denna 

studie med __ stycken ambulanssjuksköterskor från din verksamhet, som vi redan fått 

kontaktuppgifter på. Om du ger ditt godkännande till denna studie är vi tacksamma för en 

underskrift. Vänligen returnera det underskrivna dokumentet i bifogat frankerat kuvert till 

undertecknade. 

De berörda intervjukandidaterna kommer senare kontaktas via mail och telefon. 

Vi kommer ringa dig några dagar efter att du mottagit detta brev för att höra om du har 

några ytterligare frågor rörande studien. 

Om du känner dig tveksam till att studien genomförs är vi tacksam för besked även om 

detta.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Kajsa Lantz                       Johanna Wikström 

Sjuksköterska                                            Sjuksköterska 

Student Specialistsjuksköterske-                    Student Specialistsjuksköterske- 

utbildningen med inriktning                     utbildningen med inriktning 

Ambulanssjukvård.                     Ambulanssjukvård. 

Mittuniversitetet                     Mittuniversitetet 

070-223 23 33                          070-331 64 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 
 

Jag ger härmed mitt godkännande att Johanna Wikström och Kajsa Lantz får intervjua 

ambulanssjuksköterskor från vårt företag under perioden 1 feb - 1 april 2016 gällande 

ambulanssjuksköterskans upplevelse av prehospital förlossning. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ort, datum 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Företag 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Namnteckning, områdeschef 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande 
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BILAGA 2.  

Inbjudan till deltagande i studie gällande ambulanssjuksköterskans upplevelse om 

prehospital förlossning. 

 

Du inbjuds härmed att delta i en intervjustudie vars syfte är att undersöka 

ambulanssjuksköterskans upplevelse av prehospital förlossning. Denna studie genomförs av 

Kajsa Lantz och Johanna Wikström, vi studerar Specialistsjuksköterskeutbildningen med 

inriktning mot ambulans vid Mittuniversitetet.  

Studien kommer att genomföras i form av en intervju som kommer att ta 30-60 minuter, tid 

och plats kommer vi överens om tillsammans. Vi planerar att göra ett antal intervjuer med 

personal från två ambulansstationer i Norrland. Intervjuerna kommer att bandas för att 

kunna bearbetas, endast Kajsa Lantz och Johanna Wikström kommer att ta del av materialet. 

Efter utskrift kommer inspelningarna att förstöras, inga namn eller personuppgifter kommer 

att presenteras i studien. 

Att deltaga i studien är frivilligt och även om du tackat ja till att deltaga kan du avbryta din 

medverkan när som helst. 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Kajsa Lantz                            Johanna Wikström  

Sjuksköterska    Sjuksköterska  

Student                                                                                  Student 

Specialistsjuksköterskeutbildningen                                Specialistsjuksköterskeutbildningen 

med inriktning mot ambulanssjukvård                          med inriktning mot ambulanssjukvård                           

Mittuniversitetet                             Mittuniversitetet 
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BILAGA 3.  

Intervjuguide 

Syftet med studien är att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda vid 

prehospitala förlossningar. 

 

Kön 

Ålder 

Antal år inom sjuksköterskeyrket 

Antal år som ambulanssjuksköterska 

Hur många prehospitala förlossningar har du varit med om under din yrkesutövning? 

 

Intervjufrågor 

Vill du beskriva ett tillfälle/situation där du assisterat en förlossning? 

 

Stödfrågor: 

● Dina tankar kring situationen 

● Dina känslor kring situationen 

● Dina handlingar vid detta tillfälle 

● Din upplevelse av situationen 

● Hur skulle du beskriva dessa patienters reaktioner och förväntningar 

● Hur upplever du din roll som ambulanssjuksköterska under dessa transporter? 

 

 

Upplever du att din kunskap kring handläggandet av prehospitala förlossningar är 

tillräcklig? 

Stödfrågor: 

● Har din verksamhetsförlagda utbildning inom förlossningsvård haft betydelse för 

hur du har upplevt situationen? 

● Om din kunskap känns otillräcklig, vad saknas och hur kan den tillgodoses? 

● Hur upplever du behandlingsriktlinjerna gällande patienter vid prehospital 

förlossning? 

● Hur upplever du teamarbetet kring dessa uppdrag? 

 

Kan du berätta mer?, Hur menar du då?, Vill du vidareutveckla…?  


