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SAMMANFATTNING 

En nyutexaminerad sjuksköterska eller en sjuksköterska som endast bytt klinisk inriktning 

kan uppleva en tillvaro fylld av stress och en känsla av att kunskaperna inte räcker till. Det 

har visat sig att då vården ges av oerfarna sjuksköterskor där kunskapen är begränsad har 

patientsäkerheten påverkats negativt. Dagens ambulanssjukvård kräver en bred medicinsk 

kompetens och en stor förståelse för människor i olika situationer. Det tidigare 

förhållningssättet att transportera snabbt till sjukhus har förändrats och är nu mer inriktat 

på bedömning och stabilisering av patienter utifrån aktuella symptom. Kraven på 

medarbetarnas formella utbildning är utifrån detta också högre idag än det tidigare varit.  

Syftet med studien var att belysa upplevelsen av att vara nyanställd sjuksköterska inom 

ambulanssjukvård. 

En kvalitativ metod användes och datainsamlingen skedde utifrån semistrukturerade 

intervjuer. Analysen utfördes genom en kvalitativ innehållsanalys och syftade till att belysa 

det manifesta innehållet. Totalt deltog åtta sjuksköterskor i studien med variation gällande 

tidigare erfarenheter och specialistsjuksköterskeexamen inom ambulanssjukvård. Alla 

informanter hade ett års erfarenhet av ambulanssjukvård vid studiens genomförande.  

Resultatet utgjordes av tre huvudkategorier: Den nya rollen, Kunskapsutveckling och 

Teoretiska och praktiska färdigheter. I resultatet framkom att majoriteten av informanterna 

kände en osäkerhet och nervositet inför sin första tid inom ambulanssjukvården, oberoende 

av tidigare vårderfarenhet. Däremot fanns dock en variation inom vilka områden 

osäkerheten rådde utifrån tidigare erfarenheter. Informanterna upplevde att verksamheten 

försökte förbereda dem på den nya arbetsuppgiften genom teoretisk utbildning och 

praktiska övningar men att tiden var för begränsad för att tillgodogöra sig kunskapen på ett 

fördelaktigt sätt. Vidare framkom att informanterna uppskattade kollegornas stöd och 

vägledning vilket bidrog till en ökad trygghet och minskad nervositet i arbetet. Det tog 

ungefär ett år för informanterna innan en viss trygghet och stabilitet infann sig. Efter det 

första året utvecklades också strategier om något oförutsett skulle inträffa med patienten 

och dennes tillstånd. Däremot rådde fortfarande en osäkerhet hos flertalet av informanterna 

och ingen kände sig på något sätt fullärd.  

Slutsatsen av denna studie är att sjuksköterskor som saknar yrkeserfarenhet inom den akuta 

sektorn, framförallt de som är nyutexaminerade, kan uppleva en osäkerhet och nervositet 

inför mötet med patienten. Dessa känslor grundade sig i en begränsad kunskap gällande att 

bedöma, behandla och prioritera patienter utifrån relevant information och aktuella 

symptom. Under det första året skedde en betydande erfarenhets- och kunskapsmässig 

utveckling vilket bidrog till att sjuksköterskorna kände sig mer tillfreds i sin nya roll inom 

ambulanssjukvården. Patientkontakter, stöttande kollegor och en verksamhet som erbjuder 

personalen kontinuerliga och för arbetet väsentliga utbildningar ansågs vara viktiga 

faktorer för den nya sjuksköterskans professionella utveckling.   

 

Nyckelord: Ambulanssjukvård, nyanställd sjuksköterska, osäkerhet, innehållsanalys 

 

 

 

 

 

 



   
 

ABSTRACT 

 

A newly graduated nurse or a nurse that changed from another nursing role can lead to a 

stressful working situation with a feeling that one’s knowledge level is not enough. It has 

been shown that when care is provided by inexperienced nurses with limited knowledge it 

can negatively affect patient safety. It requires that today's ambulance personnel possess a 

broad medical expertise and great understanding of people in different situations. The 

former approach to quickly transport patients to hospitals has changed and is now more 

focused on the assessment of vital signs and stabilization of the patient's health based on 

current symptoms. The demands on the employees' level of education are therefore also 

higher today than it was before.  The aim of this study was to illuminate the experience of 

being newly employed nurse in the ambulance medical care. 

A qualitative method was used and data collection was based on semi-structured 

interviews. The analysis was conducted through a content analysis and was designed to 

highlight the manifest content. A total of eight nurses participated in the study with a 

variation regarding past experiences and completed specialist training in ambulance and 

emergency care. All informants had one year experience in emergency medical services 

when the study was conducted. 

The results comprised three main categories: The new role, Knowledge development and 

Theoretical and practical skills. The result showed that the majority of respondents felt 

unsafe and nervous about his/her first period in the ambulance care, regardless of previous 

health care experience. However, there was a variation in which areas the uncertainty 

prevailed on the basis of past experience. The informants felt that the ambulance 

organization was trying to prepare them for the new task with theoretical training and 

practical exercises, but the time was too limited to assimilate knowledge in a beneficial 

way. It also shows that the informants valued the colleagues' support and guidance, which 

contributed to greater confidence and less anxiety in the work situation. It took about a 

year for the informants before some security and stability appeared. After the first year, 

strategies were also developed if something unexpected would happen with the patient and 

his/her condition. However, there was still a feeling of uncertainty among the majority of 

the informants, and no one felt fully trained. 

The conclusion of this study is that nurses who lack professional experience in the acute 

sector, especially those who are newly qualified, may find themselves insecure and 

nervous about the patient care. These feelings were based on a limited knowledge 

regarding to patient assessment, to treat and to prioritize patients on the basis of relevant 

information and current symptoms. In the first year there was a significant experience and 

knowledge development, which contributed to the nurses felt more at ease in the new role 

within the ambulance service. Patient assessment, supportive colleagues and an 

organization that provides staff with essential education was considered important factors 

for the new nurse's professional development. 

Keywords: Ambulance and emergency health care, newly employed nurse, uncertainty, 

content analysis 
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INLEDNING 
 

Dagens svenska ambulanssjukvård förutsätter en bred medicinsk kompetens och en stor 

förståelse för människor i olika situationer. Kraven på medarbetarnas formella utbildning 

är högre idag än det tidigare varit och kunskap om den sjuke människan och dess symptom 

är idag en förutsättning för att kunna behandla en patient på ett korrekt sätt (Gårdelöv, 

2016). Arbetet innebär även att vara förberedd på det oförberedda och att kunna skapa ett 

lugn i en stressad situation.  Kompetenskraven vid nyrekrytering av personal inom 

ambulanssjukvården skiljer sig åt mellan landstingen i Sverige och innebär en utmaning för 

verksamheten. Att vara nyanställd sjuksköterska, vare sig du är nyutexaminerad eller 

enbart bytt arbetsplats, och försöka fylla ut sin nya roll kan i sin tur innebära en utmaning 

på det individuella planet. Anledningen kan vara att den kliniska kunskapen och 

erfarenheten är begränsad och arbetsuppgifterna kan därför te sig både överväldigande och 

allt för komplicerade (Ellerton & Gregor, 2003). Studier som belyser upplevelsen av att 

vara nyanställd sjuksköterska är nästintill uteslutande inriktade mot hospital vård.  

Författaren ville därför med denna studie bidra med kunskap och ökad förståelse för 

upplevelsen av att vara nyanställd sjuksköterska inom ambulanssjukvården.  

BAKGRUND 

Ambulanssjukvårdens utveckling 

Den första svenska bilburna ambulansen togs i bruk 1910 och hade en maxhastighet på 25 

km/h. Den huvudsakliga uppgiften för ambulanssjukvården, från den tiden och ända fram 

till 1980-talet, var basala omvårdnadsåtgärder och snabb transport till sjukhus (Gårdelöv, 

2009). Dagens ambulanssjukvård inbegriper komplexa bedömningar, att besluta om 

medicinska behandlingar och att vårda ett stort antal patienter med olika skador och 

sjukdomar i skiftande situationer. Utifrån detta har grundtanken i omhändertagandet 

utvecklats till ett förhållningssätt där fokus är att bedöma, behandla och stabilisera 

patienten utifrån dennes sjukdom eller skada (Gårdelöv, 2016).  

Under 1980-talet förändrades svensk ambulanssjukvård och krav på minst 

undersköterskeutbildning fastslogs. Även medicinteknisk utrustning som halvautomatisk 

rådgivande defibrillator, pulsoximetri och CPAP utvecklades under denna tid och ingick i 

ambulansernas utrustning (Gårdelöv, 2009).  

Fram till och med år 2005 fick icke legitimerad ambulanspersonal, exempelvis 

ambulanssjukvårdare (undersköterskor), administrera läkemedel på delegeringsbasis 

(SOSFS 2000:1). Socialstyrelsen ändrade denna föreskrift år 2005 och endast legitimerad 

personal fick därefter administrera läkemedel inom ambulanssjukvården. Utifrån detta 

föddes också specialistutbildningen till ambulanssjuksköterska (Gårdelöv, 2009).   

Socialstyrelsen står idag fast vid kravet från 2005, dvs. att det i varje ambulansbesättning 

skall finnas minst en legitimerad sjuksköterska för att administrera läkemedel (SOSFS 

2009:10). Dock har flertalet av Sveriges landsting fört kompetensutvecklingen framåt 

genom dels krav om tidigare yrkeserfarenhet inom akutsjukvård men också krav om 

specialistutbildning inom ambulanssjukvård (Riksrevisionen, 2012).  
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Från studier till arbete 

Wireklint-Sundström och Dahlberg (2011) menar att inom ambulanssjukvården måste det 

finnas handlingskraft för det oväntade. De beskriver det som att vara "förberedd på det 

oförberedda" (s. 124). Att kunna omvärdera och fokusera på det väsentliga i olika 

situationer är viktigt inom ambulanssjukvård. Samtidigt måste personalen skapa tillit 

gentemot patienten och oavsett om situationen är kritisk eller inte skall personalen kunna 

förmedla ett lugn. Vidare beskriver de att ambulanssjukvård innebär att situationen alltid 

kan förändras och personalen måste vara beredd på att agera och prioritera utifrån vad som 

är mest akut. Här menas det att det alltid bör finnas en plan för vad som kan hända men 

som ännu inte inträffat (Wireklint-Sundström och Dahlberg, 2011).  

Oavsett vilket vårdområde individen väljer att arbeta inom är upplevelsen hos flertalet 

nyutexaminerade sjuksköterskor att grundutbildningen inte ger den kunskap som behövs 

för att självständigt kunna utföra en korrekt och genomtänkt vård av patienter, i synnerhet 

inte om något akut skulle tillstöta. Grundutbildningen ger begränsad kunskap som senare 

bör byggas på med mer specifik kunskap inom just det område som individen väljer att 

arbeta inom (Pennbrandt, Skywell-Nilsson, Öhlén & Rudmann, 2012). 

Övergången från att studera till sjuksköterska och till att ta klivet in i den faktiska 

professionen kan upplevas som svår, överväldigande och ångestladdad. Anledningen till 

detta kan vara begränsad kunskap och erfarenhet vilket kan påverka självförtroendet 

negativt (Kumaran & Carney, 2014). Avsaknaden av återkoppling från kollegor och en 

adekvat inlärningsperiod kan av nya sjuksköterskor upplevas som frustrerande vilket kan 

bidra till att den nyutexaminerade sjuksköterskan inte får möjligheten att utvecklas och 

känna sig trygg i den nya rollen. Det visar sig istället att adekvat handledning, stöttande 

kollegor och en tillåtande miljö kan bidra positivt till utvecklingen hos den nya 

sjuksköterskan (Chandler, 2012). Sjuksköterskan har ett ansvar i att leda 

omvårdnadsarbetet och säkerställa att patienter får en god och säker sjukvård. Detta ansvar 

kan av nyutexaminerade sjuksköterskor upplevas som stressande och betungande eftersom 

ansvaret kan vara allt för tungt att bära den första tiden efter examen (Duchscher, 2008). 

Då den teoretiska och praktiska kunskapen från grundutbildningen inte motsvarar de högt 

ställda förväntningarna ute i arbetslivet kan det innebära en stress och en känsla av 

inkompetens hos den nya sjuksköterskan. Brist på klinisk kunskap, arbetets komplexitet 

och dess många olika uppgifter kan göra det svårt för en ny sjuksköterska att utföra en god 

och patientsäker vård (Ellerton & Gregor, 2003; Pennbrandt et al., 2012). 

Från novis till expert 

Från Novis till expert är en teori av Patricia Benner från 1984 som beskriver 

sjuksköterskans professionsutveckling (Benner, 1993). Denna teori utgör den föreliggande 

studiens teoretiska utgångspunkt. 

Patricia Benner utvecklade teorin för att tydliggöra sjuksköterskans olika stadier för att 

uppnå trygghet i sin nya roll. Modellen innebär fem olika stadier: (1) Novis, (2) avancerad 

nybörjare, (3) kompetent, (4) skicklig och (5) expert. Novisen kan inte agera utifrån 

erfarenhet och egen kunskap utan måste förlita sig på regler och riktlinjer. Detta innebär att 

novisen blir begränsad och mindre flexibel i sitt handlande och kan ha svårt att agera i nya 

situationer. Avancerad nybörjare innebär att den egna förståelsen och kunskapen har 

förbättrats gällande agerandet i olika situationer.  
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Fortfarande brister det i själva prioriteringen av vad som ska göras och tryggheten vilar i 

regler och riktlinjer. Kompetent är det tredje stadiet och innebär att sjuksköterskan nu 

bättre kan förstå långsiktiga konsekvenser av sitt handlande. I det här stadiet börjar 

sjuksköterskan att behärska sitt område och det kritiska tänkandet tar sin början. När 

sjuksköterskan når det fjärde stadiet, skicklig, har hon egna erfarenheter och kan nu agera 

utifrån dessa och förstå vad som behöver göras i en given situation. Sjuksköterskan kan nu 

förstå att hur hon väljer att agera påverkar det långsiktiga utfallet av olika situationer. I det 

sista stadiet, expertstadiet, arbetar sjuksköterskan utifrån en djupare erfarenhet och 

kunskap. Det kritiska tänkandet och prioriteringsförmågan har nu utvecklats och agerandet 

styrs av vad som är centralt för varje situation. Experten förstår olika situationer på ett 

djupare plan och kan därmed prioritera sitt handlande utifrån vad som är bäst lämpat i varje 

situation (Benner, 1993). 

Ambulanssjukvårdens ansvar  

Det är den enskilde vårdgivaren som bär det fulla ansvaret att bemanna ambulanserna med 

hälso- och sjukvårdspersonal som innehar korrekt formell kompetens avsedd för 

ändamålet. Personal inom ambulanssjukvården ska inneha kompetens att utföra och 

administrera läkemedel men också kunna framföra en ambulans på ett säkert sätt både för 

patient och kollegor (SOSFS 2009:10). Under år 2005 skedde en förändring i 

Socialstyrelsen riktlinjer gällande administrering av läkemedel. Detta medförde att det 

alltid måste finnas minst en legitimerad sjuksköterska i varje ambulans för administrering 

av läkemedel (SOSFS 2000:1). 

I granskningsrapporten "Statens insatser inom ambulansverksamheten" från 2012 framkom 

att majoriteten av landstingen i Sverige ställde utökade krav vid nyanställning i förhållande 

till socialstyrelsens grundkrav. Dessa krav är antingen specialistutbildning inom 

ambulanssjukvård och/eller tidigare yrkeserfarenhet inom akutsjukvård (Riksrevisionen, 

2012).   

Beslutsfattande inom ambulanssjukvård 

Arbetet inom ambulanssjukvård är delvis komplext och det finns ingen mall för hur varje 

arbetspass kan komma att se ut. En stor del av det vardagliga arbetet handlar om att ta 

självständiga beslut som kan komma att påverka patientens hälsa och i vissa fall även 

överlevnad. Ett flertal olika faktorer påverkar ambulanssjuksköterskans beslutsförmåga. En 

viktig faktor är stress i olika situationer. Beroende på om patienten är ett barn eller en 

vuxen och om patienten är svårt sjuk eller allvarligt skadad kan upplevelsen av stress och 

det egna förhållningssättet hos besättningen skilja sig åt. Även yttre faktorer som 

framkörningstid, vilken miljö patienten befinner sig i eller om åskådare finns runt omkring 

skadeplatsen kan upplevas som stressande av ambulanspersonal (Gunnarsson & Warrén - 

Stromberg, 2008).  

Omständigheter som kan underlätta beslutsfattandet är en erfaren kollega som förstår 

situationen och vet vad som är viktigt för patienten. Vid arbete med en kollega som saknar 

tidigare yrkeserfarenhet inom ambulanssjukvård kan känslan av trygghet bli påverkad och 

steget till att ta ett gemensamt beslut kan bli mer avlägset (Bruce, Dahlberg & Suserud, 

2003a; Gunnarsson & Warrén - Stromberg, 2008). 
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Även personal med tidigare erfarenhet av ambulanssjukvård kan påverkas av stress i vissa 

situationer. Däremot kan det vara lättare att hantera denna stress när yrkeserfarenheten 

ökar och således även medarbetarens handlingsberedskap i olika situationer.  

Att ta genomtänkta och korrekta beslut underlättas av tidigare erfarenhet och utbildning 

inom hälso- och sjukvård. Erfarenheten behöver nödvändigtvis inte vara från 

ambulanssjukvård, men önskvärt är att medarbetaren tidigare har vårdat akut sjuka 

patienter (Bruce et al., 2003a; Gunnarsson & Warrén - Stromberg, 2008).   

Inom ambulanssjukvård är det viktigt att kunna förstå innebörden av olika sjukdomar, ta 

beslut utifrån mätvärden och symptom, kunna förstå olikheter hos människor och att skapa 

tillit och förtroende hos patienten och dess anhöriga genom ett professionellt 

förhållningssätt. Att utföra och förmedla detta i en och samma vårdhandling kan vara svårt 

för oerfaren personal vilket riskerar att påverka kvaliteten på den vård som ges (Bruce, 

Dahlberg & Suserud, 2003b; Gunnarsson & Warrén - Stromberg, 2008).  

Skillnaden mellan att vara erfaren och oerfaren 

Hoffman, Aitken och Duffield (2009) menar att det finns betydande skillnader mellan den 

erfarna sjuksköterskan, experten, och den nya sjuksköterskan, novisen. Vid undersökningar 

och bedömningar gällande patientens tillstånd tenderar experten att i större grad tänka 

utifrån ett vidare perspektiv baserat på erfarenhet och en djupare medicinsk kunskap. Det 

visar sig också i att experten lättare ser samband mellan symptom och diagnos samt 

eventuella orsaker till det aktuella tillståndet. Då novisen endast härleder symptom utifrån 

enstaka orsaker tänker experten utifrån ett bredare spektrum och har förståelse på ett 

djupare plan för att orsaken inte alltid är given. Experten överväger alltså betydligt fler 

scenarior än novisen vilket gör att helhetsbedömningen baseras på en djupare och bredare 

kunskap. Vidare beskrivs att novisen reagerar och handlar när en händelse inträffar medan 

experten har ett mer förutseende förhållningssätt och försöker avvärja eventuella risker och 

händelser innan de inträffat. Benner (1993) beskriver att experten tenderar att ligga steget 

före och kan mobilisera resurser för att bemöta en oförutsedd händelse på ett sätt som inte 

novisen mäktar med. Novisen måste hela tiden utgå från och tänka på vilka regler och 

riktlinjer det finns att förhålla sig till och kan därför inte intuitivt handla i oförutsedda 

händelser. 

Det intuitiva handlandet bygger på tillgodogörandet av både praktiska och teoretiska 

kunskaper från olika situationer och erfarenheter. Förmågan att handla intuitivt innebär inte 

att göra något förhastat eller tanklöst utan en sådan handling bygger på fördjupad kunskap 

inom ett visst område. Intuitivt handlande innebär att du direkt ser en helhet i situationen 

men samtidigt urskiljer vad som är det givna problemet i situationen. Det blir en snabbare 

väg mot åtgärd och problemlösning än om beslut behöver övervägas och kopplas mot 

regler och riktlinjer. Svårigheter finns i att förklara denna typ av handlande eftersom det 

inte finns någon formell fakta att presentera, det handlar mer om en känsla. Det som dock 

påvisats är att en djup kunskap inom området och tidigare erfarenheter är faktorer som 

särskilt påverkar den intuitiva förmågan (Benner, 1993).  

Kunskap och erfarenhet 

I en studie av Morolong och Chabeli (2005) presenteras en utvärdering av 

nyutexaminerade sjuksköterskors kunskapsnivåer baserade på i synnerhet patienter med 

hjärtsvikt. Prioriteringsförmåga gällande vårdbehovet hos patienten, formulering av en 
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omvårdnadsdiagnos utifrån patientens behov, utformandet av strategier för genomförandet 

av omvårdnadsåtgärder och ett hälsofrämjande arbete för patienten var olika delar som 

skulle granskas. Slutligen skulle en bedömning gällande utvärdering och uppföljning av 

vidtagna åtgärder utföras.  

Morolong och Chabeli (2005) fann att informanterna hade en medioker kompetensnivå 

gällande kunskap om och färdigheter i att bedöma och behandla patienten utifrån aktuella 

behov. Studien visade också att de nyutexaminerade sjuksköterskorna hade stora brister i 

kunskapen om själva sjukdomen vilket genererade i än mindre kunskap i färdigheter att 

utföra rätt vård för denna patientkategori. Det fanns en begränsad kunskap i att se hela 

patienten och i att följa omvårdnadsprocessen. I en studie av Ramiritu och Barnard (2001) 

framkommer liknande resultat gällande den självupplevda kompetensen hos novisa 

sjuksköterskor; att kunskapen kan vara bristfällig inom flertalet områden. Kompetensen 

hos informanterna upplevdes ligga på en grundläggande nivå och nivån av självständighet 

var även den låg. Konklusionen från denna studie var att den novisa sjuksköterskan bör 

delges ansvar utifrån den kunskapsnivå de besitter och inte axla samma ansvar som en 

erfaren och mer kompetent sjuksköterska.   

Tillbud och allvarlig händelse på grund av kunskapsbrist hos den novisa sjuksköterskan 

beskrivs i en studie av Ebright (2004). Den novisa sjuksköterskan i det här fallet innebar en 

person med anställningstid på minst tre månader och max ett år innan starten av 

datainsamlingen. De flesta allvarliga fel som begicks skedde vid administrering av 

läkemedel. Detta visade sig som felaktig administrering, felaktig dosering, fel typ av 

läkemedel men det förekom även administrering utan ordination. I samband med dessa fel 

upptäcktes även bristande hänsyn till aktuella parametrar, begränsad kunskap i värdering 

av provsvar men också oförmåga att inhämta information från tillgänglig data/information 

om patienten och kunskap att värdera denna mot patientens tillstånd. Vidare beskriver 

Ebright (2004) situationer där den novise missar helheten och inte förstår allvaret. Ett 

exempel innebar ett lågt hemoglobinvärde som ej presenterades för läkare utan blev 

rapporterat först när en mer erfaren sjuksköterska upptäckte detta. Ytterligare ett exempel 

var när novisa sjuksköterskor ställde in fel infusionstakt för morfinbehandling utifrån ett 

eget antagande om patientens situation. Det ges dock i motsats till detta ett exempel där 

den novisa sjuksköterskan påkallar hjälp utifrån sin begränsade kunskap och därmed kan 

ett eventuellt fel undvikas. Detta förhållningssätt beskrivs även av Ramiritu och Barnard 

(2001) där det av informanterna ansågs att patientsäker vård grundade sig i att följa 

riktlinjer, att vara medveten om sina kunskapsmässiga begränsningar och då det behövdes 

tillkalla hjälp. 

I stressande situationer visar det sig att den novise riskerar att bli allt för fokuserad på en 

enskild uppgift och brister i förmågan att uppfatta ytterligare relevant information, vilket i 

sin tur kan generera att vissa behandlingar uteblir (Ebright, 2004). Vidare beskrivs att den 

novisa sjuksköterskan kan vara allt för oerfaren för att kunna höja sitt arbetstempo utan att 

patientsäkerheten hotas och utifrån de krav som ställs i vissa situationer. Här anses 

tidsfaktorn i stressiga situationer kunna påverka den novise till att begå eventuella fel. 

Tidsaspekten belyses även av Ramiritu och Barnard (2001) i deras studie om den 

självupplevda kompetensen hos novisa sjuksköterskor. Där visar det sig att om 

arbetsbelastningen och tidspressen ökar kan den novisa sjuksköterskan uppleva svårigheter 

att anpassa sig till detta. Vilket kan leda till att vissa åtgärder och behandlingar uteblir eller 

försenas. Ebright (2004) framhäver även den otillräckliga och samtidigt ostrukturerade 

information som ibland ges av den novisa sjuksköterskan vid överrapportering av patienter. 
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Detta informationsbortfall kan i sin tur leda till svårigheter för kollegor att förstå helheten i 

patientens situation och vad som är relevant för patientens välbefinnande. 

Att bedriva en patientsäker vård innebär inte enbart att veta varför och hur något ska 

utföras utan det föreligger även en skyldighet att dokumentera och informera om vilka 

åtgärder som utförts och att rent allmänt dokumentera omvårdnadsprocessen.  

I detta ingår att dokumentera bedömning, planering, genomförandet och utvärdering av 

patientens omvårdnad (SOSFS 2005: 12). I Kapborg och Berterö (2009) beskrivs 

sjuksköterskestuderandes kunskaper inom lagar och förordningar. Endast en procent av de 

blivande sjuksköterskorna hade tillräckliga kunskaper om vad som bör dokumenteras för 

att uppfylla en god och säker vård. Det kan enligt Kapborg och Berterö (2009) finnas 

anledning att under studietiden poängtera vad som bör ingå i en patientsäker vård för att 

bättre förbereda de nyutexaminerade sjuksköterskorna i ett patientsäkert omhändertagande.  

Att byta inriktning 

Benner (1993) visar i sin teori hur utvecklingen sker i fem olika stadier från novis till 

expert. Däremot påvisar både Benner (1993) och Cangelosi, Crocker och Sorell (2009) att 

en erfaren sjuksköterska som är expert inom en viss inriktning hamnar i det novisa stadiet 

vid byte av inriktning. Det blir en omvänd kurva. Cangelosi et al. (2009) påvisar detta i sin 

studie där en erfaren sjuksköterska inom sitt område byter inriktning och istället påbörjar 

ett yrke som vårdlärare. Här beskrivs att i förhållandet sjuksköterska och patient finns 

kunskapen och expertisen men i förhållandet att lära ut denna kunskap till studenter vid 

universitetet innebar detta att åter kliva in i det novisa stadiet för sjuksköterskan. Faktum 

kvarstår att när individen ställs inför något nytt blir också experten således novis inför det 

nya.  

Ambulanssjuksköterskans kompetens 

Ambulanssjuksköterskan har i likhet med andra sjuksköterskor fyra ansvarsområden som 

ligger till grund för en god vård. Dessa är: (1) att främja hälsa, (2) förebygga sjukdom, (3) 

återställa hälsa och (4) att lindra lidande. Vidare ska en sjuksköterska arbeta för en rättvis 

och lika vård för alla, ansvara för att vården som ges bygger på vetenskap och beprövad 

erfarenhet, respektera individens olikheter och själv ansvara för upprätthållande av sin 

egen kompetens (International Council of Nurses [ICN], 2014).  

Dagens prehospitala vård kräver en god kompetens gällande flexibilitet, att 

förutsättningslöst möta patienten och att kunna omvärdera sina bedömningar utifrån en 

föränderlig symptombild. Personalens kompetens grundar sig delvis på medicinsk 

kunskap, att kunna växla mellan olika perspektiv i den föränderliga prehospitala miljön 

och att kunna skapa en trygghet både för patienter och anhöriga. Det krävs numera att 

ambulanspersonalens kompetens sträcker sig över en rad olika medicinska fält och det 

anses finnas ett stort värde i att minst en i varje ambulansbesättning är specialistutbildad 

inom ambulanssjukvård (Nyström & Herlitz, 2009). I kompetensbeskrivning för 

ambulanssjuksköterskor har tre olika kategorier skapats vilka beskriver innehållet i denna 

yrkesrolls kompetens (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor [RAS], 2012).   

Första kategorin benämns "Omvårdnadens teori och praktik". I denna del fokuseras det på 

omvårdnad, medicinsk vetenskap och den prehospitala vårdmiljön. Omvårdnaden i 

ambulans bör utgå från patientens individuella behov, autonomi och integritet. 

Omvårdnaden och behandlingen utförs i syfte att främja patientens välmående och lindra 
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lidande. Vidare bör ambulanssjuksköterskan på ett självständigt sätt kunna utvärdera 

aktuellt tillstånd, självständigt kunna ta beslut om medicinsk behandling, administrera 

läkemedel och utvärdera effekt av behandling.  

Vidare ska ambulanssjuksköterskan kunna hantera medicin- och kommunikationsteknisk 

utrustning, kunna samordna och planera omhändertagandet av skadade/sjuka vid större 

skadehändelse och utföra detta självständigt med stöd av lokala riktlinjer (RAS, 2012). 

Den andra kategorin är "Samverkan och ledarskap" som specificerar 

ambulanssjuksköterskans roll som ledare av omvårdnadsarbetet. Framförallt poängteras 

vikten av att arbeta som medicinskt ansvarig vid en större skadehändelse. Detta innebär att 

ansvara för prioritering och vård på skadeplats, samverka med andra verksamheter såsom 

räddningstjänst och polis samt säkerställa att patienter vårdas på rätt vårdnivå.  

Ambulanssjuksköterskan ska ha ett förhållningssätt som stimulerar kollegorna till 

fördjupad kunskap, och som även ökar tilliten hos allmänheten (RAS, 2012).  

Den tredje kategorin i kompetensbeskrivningen är "Forskning, utveckling och utbildning". 

Detta område innebär att identifiera kunskaps - och säkerhetsbrister inom 

ambulanssjukvården, att utifrån forskningsresultat försöka implementera ny kunskap i 

verksamheten och även att själv delta i forskning, utbilda/informera allmänhet om 

professionens ansvarsområden och på ett fördjupat sätt handleda studenter för en ökad 

förståelse och kunskap i det prehospitala arbetet (RAS, 2012). 

Whilborg, Edgren, Johansson och Sivberg (2013) menar i likhet med RAS att den 

kompetens som bör innehas av en ambulanssjuksköterska skall vara bred och innefatta allt 

från att handha teknisk kommunikationsutrustning till att vara den som beslutar och leder 

om omvårdnaden kring patienten. Vidare anses att sjuksköterskan ska kunna arbeta och ta 

beslut självständigt och att i stressfyllda situationer kunna behålla lugnet och förmedla det 

till sina kollegor och patienter.  

Att leda, instruera, utforma, reflektera, och utföra behandling/omvårdnad av patienter är 

alla delar som ingår i ambulanssjuksköterskans kompetensområde (Whilborg et al., 2013: 

RAS, 2012).  

Problemformulering 
 

Kraven på kunskap och utbildning har ökat inom ambulanssjukvården och uppdraget är 

idag mer komplext och utmanande än tidigare. Att då vara novis sjuksköterska och sakna 

kunskap och erfarenhet inom ambulanssjukvård kan innebära en ökad risk för att 

patientsäkerheten påverkas negativt. Upplevelsen av att vara nyanställd sjuksköterska inom 

ambulanssjukvården är ett ämne där begränsat antal studier utförts och det var därför av 

intresse att studera detta.  

 
SYFTE 
 

Syftet var att belysa upplevelsen av att vara nyanställd sjuksköterska inom 

ambulanssjukvården. 

METOD 

Ansats 
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Denna studie utfördes utifrån en kvalitativ ansats och med semistrukturerade intervjuer 

som datainsamlingsmetod. Att utgå från en kvalitativ ansats syftar till att belysa individers 

upplevelser och känslor inför ett visst ämne. Den kvalitativa ansatsen kan på ett djupare 

plan ge information till författaren om det som var tänkt att studeras och bringa förståelse 

för i vilket sammanhang det tillhör. Utgångspunkten är individen och det är där som 

sanningen vilar. Det är därför av vikt att inom den kvalitativa forskningen och den 

kvalitativa innehållsanalysen att försäkra sig om att textens sammanhang ej förbises. 

(Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012). 

Design 

Kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer.   

Urval 

I denna studie användes ett strategiskt urval vilket innebar att informanter valdes ut 

beroende på hur representativa och informativa författaren ansåg dem vara. I föreliggande 

studie ingick åtta informanter med viss variation gällande kön, utbildningsgrad, ålder och 

tidigare yrkeserfarenhet. Antalet informanter inom kvalitativa studier anses vara av mindre 

vikt då det istället handlar om att uppnå en mättnadsgrad där ingen ny information kan 

uppbringas (Polit & Beck, 2008).   

Urvalet utfördes på två ambulansstationer i Västernorrlands län varav den ena var 

lokaliserad på landsbygden och den andra i ett större samhälle. Författaren hade en 

förförståelse gällande personalsammansättning, skillnader i antal patientkontakter per år 

för varje station och utformningen gällande inskolning av personal på de två valda 

stationerna. Detta medförde att de inkluderade stationerna valdes ut genom ett 

bekvämlighetsurval.  Bekvämlighetsurval kan kort beskrivas som ett urval där 

informationskällorna finns lättillgängliga för forskaren vilket även beskrivs av Polit och 

Beck (2008).  

Att välja två olika typer av ambulansstationer genererade i en mer heterogen grupp (skilda 

egenskaper hos individer) och i förlängningen även en variation i upplevelser. Detta 

tillvägagångssätt förordas även av Graneheim och Lundman (2004). Däremot var deltagare 

som uppfyllde inklusionskriterierna begränsade till antal på valda stationer men 

målsättningen på åtta deltagare uppnåddes. 

Inklusionskriterierna var legitimerade sjuksköterskor eller specialistsjuksköterskor inom 

ambulanssjukvård som arbetat högst ett år inom ambulanssjukvården och utan tidigare 

yrkeserfarenhet av ambulanssjukvård. Fastställandet och definition av exklusionskriterier 

gjordes ej då de sjuksköterskor som ej uppfyllde inklusionskriterierna inte heller var 

aktuell för ett deltagande i studien. I övrigt var författarens förhoppning att det skulle bli en 

heterogen grupp där både kön, ålder och tidigare vårderfarenhet varierade. Då författaren 

var begränsad gällande hur många deltagare som kunde bli aktuella för studien kunde 

denna del ej påverkas. Graneheim och Lundman (2004) menar att genom den heterogena 

gruppen uppnås en högre tillförlitlighet till studiens resultat då olika individer med olika 

bakgrund får förmedla sina intryck och upplevelser. 

Sammanlagt intervjuades åtta deltagare med viss spridning gällande kön, erfarenhet, 

stationstillhörighet och utbildningsnivå. Inkluderade deltagare var grundutbildade 
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sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor inom ambulanssjukvård, fördelat på 

fem deltagare från station på landsbygd och tre från station inom tätort.   

Tabell 1. Demografisk data deltagare.  
Deltagare 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kön K M K M M K M M 

År inom 

Ambulanssjukvård 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Tidigare 

yrkeserfarenhet som 

sjuksköterska 

Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej 

Specialist inom 

ambulanssjukvård 

Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej 

Datainsamling 

Ett informationsbrev skickades till aktuell verksamhetschef för de två olika 

ambulansstationerna. I detta brev efterfrågades ett godkännande att genomföra studien på 

vald verksamhet och att deltagare söktes utifrån ovan nämnda inklusionskriterier. Då de 

båda verksamheternas policy kring personuppgifter inte godkände att en lista med namn 

och telefonnummer skickades ut innan dessa personer var tillfrågade fick 

verksamhetscheferna kontakta aktuella personer för ett godkännande. Totalt godkände 13 

personer att bli uppringda av mig vilket också visade sig vara alla som uppfyllde 

inklusionskriterierna vid de valda ambulansstationerna. Vid kontakt med tänkta 

informanter hade tre av dessa arbetat närmare två år och ytterligare två personer hade ej 

möjlighet att delta i studien vilket medförde att de exkluderades från ett eventuellt 

deltagande i studien. De åtta kvarstående personerna (tabell 1) kontaktades och samtliga 

godkände ett deltagande i studien. Efter att informanterna gett sitt muntliga medgivande att 

delta i studien skickades forskningspersoninformation (bilaga 1), samtyckesformulär 

(bilaga 2) och intervjuguide (bilaga 3) ut via mail. I dessa brev framgick information om 

studiens genomförande, att deltagandet i studien var frivilligt och det när som helst kunde 

avbrytas av deltagaren utan konsekvenser för individen. Samtyckesformuläret signerades 

därefter av varje informant för att bekräfta att tillräckligt med information delgivits 

informanten, att informanten förstått informationen och att eventuella frågor angående 

studien hade besvarats till fullo. Intervjuguiden skickades ut innan intervjutillfället i syfte 

att få informanterna att börja reflektera över sitt första år inom ambulanssjukvården.  

Datainsamlingen utfördes genom semistrukturerade intervjuer som spelades in digitalt och 

därefter transkriberades för att efteråt analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Denna typ av intervjuteknik innebar öppna frågor som gav deltagarna en större frihet att 

berätta om sina upplevelser gällande det ämne som avsågs belysas. Intervjuaren gavs 

utifrån denna typ av intervjuteknik en större frihet att ställa följdfrågor. Dessa kan i sin tur 

bidra till ett bredare och mer informativt svar där även känsloyttringar kan uppvisas och ge 

en ännu djupare förståelse för det undersökta ämnet (Bryman, 2011; Polit & Beck, 2008). 

Att inneha en god förförståelse inför ett ämne är viktigt för att kunna formulera rätt frågor i 

en intervju (Kvale & Brinkman, 2009). Inför denna studie har inläsning i ämnet skett 

utifrån vetenskapliga artiklar och annan litteratur inom det aktuella ämnet. Viss inläsning i 

ämnet intervjuteknik har skett och sedan tidigare godkända frågeguider har fungerat som 

inspiration till den frågeguiden (bilaga 3) författaren formulerat och använt sig utav i 

föreliggande studie. 
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Frågeguiden skapades med öppna frågor som skulle täcka in det problemområde som 

författaren avsåg undersöka. En pilotintervju genomfördes med en av de åtta inkluderade 

deltagarna i syfte att undersöka om frågorna var relevanta eller om något behövde justeras. 

Pilotintervjun spelades in men transkriberades ej och efter avslutad intervju lyssnades den 

igenom och därefter raderades inspelningen. Även följdfrågor och intervjuteknik testades 

med ambitionen att framtida intervjuer skulle bli mer strukturerade och tydliga. Detta 

tillvägagångssätt förordas av Bryman (2011). 

Intervjuerna genomfördes under informanternas fritid i deras respektive hem och varade 

mellan 30-50 minuter. Efter varje intervjutillfälle tillfrågades informanten om han/hon ville 

tillägga något eller om ytterligare funderingar uppkommit under samtalets gång.    

Dataanalys 

Analysen i föreliggande studie utgick ifrån en induktiv ansats. Med detta menas att 

författaren har samlat in en viss mängd data, i den här studien genom intervjuer, analyserat 

innehållet och därefter kunnat dra slutsatser (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 

2012).  

Materialet bearbetades genom en kvalitativ manifest innehållsanalys utifrån Graneheim 

och Lundmans (2004) beskrivna tillvägagångssätt där endast det manifesta innehållet 

presenterades. Det manifesta innehållet innebär att det insamlade materialet presenteras så 

som informanterna uttryckt det utan tolkningar av eventuella underliggande budskap. Att 

tolka det underliggande budskapet hade istället inneburit att belysa det latenta innehållet 

vilket ej var ambitionen i föreliggande studie (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & 

Beck, 2012).  

Varje transkriberad intervju lästes flertalet gånger för att uppnå en god förståelse och 

uppfattning av innehållet. Därefter numrerades varje intervju, från ett till åtta, för att lättare 

kunna särskilja dessa åt och få en bättre struktur. I nästa steg bearbetades den 

transkriberade texten genom att lyfta ut meningsbärande enheter som svarade mot syftet. 

Dessa enheter bör vara tillräckligt omfattande för att kunna förstås i vilket sammanhang de 

ingår, vilket bekräftas av Graneheim och Lundman (2004). För att inte misstolka 

sammanhanget har därför varje meningsenhet jämförts med originaltexten för att inte en 

felaktig åsikt ska presenteras. Därefter utfördes en kondensering av meningsenheterna med 

syftet att korta ner textmängden men bibehålla enhetens budskap. Utifrån dessa 

kondenserade enheter skapades koder som med ett fåtal ord beskrev budskapet. Koderna 

jämfördes i sin tur med varandra för att hitta eventuella likheter eller olikheter. På detta sätt 

kunde koder med liknande budskap grupperas och utifrån dessa skapades huvudkategorier 

och underkategorier som visade det manifesta innehållet vilka svarade mot syftet. Slutligen 

återkopplades analysen till informanterna genom telefonkontakt och i korthet beskrevs 

analysens resultat. På detta sätt gavs informanter möjlighet att gör invändningar gällande 

analysen. Analysarbetet genererade tre huvudkategorier: Den nya rollen, 

Kunskapsutveckling och Teoretiska och praktiska färdigheter. Exempel på 

databearbetningen kan ses nedan i Tabell 2. 

Tabell  2. Analysmatris 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 
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Även fast jag jobbat länge 

som sjuksköterska  var 

allt nytt, nya rutiner, nya 

behandlingsriktlinjer och 

andra patientgrupper.  Det 

kändes som om jag inte 

kunde någonting alls 

längre.(3) 

Trots lång 

erfarenhet som 

sjuksköterska  

kändes allt nytt 

och  en känsla av 

total okunskap 

uppkom 

En känsla av 

okunskap trots lång 

erfarenhet.  

Tidigare 

arbetslivserfarenhet 

Kunskapsutveckling 

Grundutbildningen 

förbereder inte egentligen 

någonting för den 

prehospitala sjukvården. 

Tror vi hade en halvdag. 

Men här ligger mycket 

ansvar hos arbetsgivare 

att se lämplighet hos 

personer, både vad gäller 

teori och praktik.(8) 

Grundutbildningen 

ger ej tillräcklig 

kunskap inom den 

prehospitala 

vården. Ansvar hos 

arbetsgivare att 

bedöma personers 

lämplighet. 

Grundutbildningen 

ger ej tillräcklig 

kunskap. 

Tidigare 

arbetslivserfarenhet  

Kunskapsutveckling 

Jag har lång vana av 

denna patientkategori och 

känner mig trygg i de 

beslut jag tar.(1) 

 

Lång  vana av 

patienter och 

därför trygg i 

beslutsfattandet. 

Trygg i att ta beslut 

utifrån lång 

erfarenhet.  

Genomföra 

korrekta 

bedömningar och 

att ta beslut 

Den nya rollen 

Exempel på genomförandet av innehållsanalysen enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Forskningsetiska överväganden 

Föreliggande studie har utförts i enlighet med Helsingforsdeklarationens principer för ett 

etiskt tillvägagångssätt (Helsingforsdeklarationen, 2013). I föreliggande studie är det 

framförallt principerna om det informerade samtycket och upprätthållandet av 

konfidentiellitet mot informanter som tydliggörs. Informerat samtycke innebär att 

studiedeltagaren skall förses med tillräcklig mängd information om studiens innehåll, att 

deltagaren förstår informationen, att deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas om så 

önskas. Att upprätthålla konfidentialitet mot informanter innebär i sin tur att 

informanternas identitet hemlighålls för utomstående som ej är en del av studien (Polit & 

Beck, 2008).  

Samtliga informanter hade innan medverkan i den aktuella studien försetts med 

forskningspersoninformation. I denna framgick studiens syfte, målbeskrivning, rätten till 

konfidentialitet och rätten till att när som helst kunna avbryta deltagandet. Tillsammans 

med denna forskningspersoninformation bifogades ett samtyckesformulär (bilaga 2). Detta 

undertecknades av informanten som därmed givit samtyckte till att studien genomfördes så 

som beskrivits, att tillräcklig information givits, att frågor kunnat ställas och blivit 

besvarade och att personuppgifter behandlats så att inte den personliga integriteten kränkts 

vilket regleras i Personuppgiftslagen [PUL] (1998:204). De personuppgifter som samlades 

in vid intervjutillfället var namn, stationstillhörighet, utbildningsnivå och om informanten 

hade tidigare erfarenhet som sjuksköterska. Detta har även muntligen diskuterats vid 

intervjutillfället för att bekräfta att deltagaren var införstådd med den information som 

givits och hur informationen sedan skulle presenteras i den färdiga studien. Insamlade 

uppgifter har skyddats i enlighet med nyttjandekravet som beskrivits av Vetenskapsrådet 

(2011) där den insamlade informationen ej får spridas till utomstående områden vilka ej 

tillhör forskningsområdet. 
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Då studien utfördes på en specifik grupp vid två närliggande ambulansstationer med ett 

begränsat antal individer fanns risk att citat i resultatdelen skulle kunna kopplas till 

deltagargruppen i stort men däremot inte på individnivå. Vetenskapsrådets rapport God 

forskningssed anser att detta är en nackdel då en hel grupp kan antas stå för en och samma 

åsikt (Vetenskapsrådet, 2011). Men för att både upprätthålla konfidentialitet och samtidigt 

kunna belysa upplevelsen på ett tillförlitligt sätt ansågs detta vara det mest lämpade 

alternativet för denna studie.  

Innan citat presenterades i resultatet inhämtades ett godkännande från berörd informant. 

Namn och ålder har ej presenterats i den färdiga studien och inte heller använts under 

analysfasen. Informanterna har istället givits ett unikt deltagar-id i nummerform från ett till 

åtta. Dessa nummer användes för citat i resultatdelen med syfte att påvisa en variation och 

att citaten härrörde från olika informanter. 

Tolkning av deltagarnas svar har till viss del utförts genom skapandet av kategorier utifrån 

de sammanställda koderna under själva analysfasen. För att undvika att innehållet skulle 

kunna kallas fabricerat eller manipulerat återkopplades resultatet av analysen till respektive 

informant som då gavs möjlighet att framföra eventuella synpunkter vilket också 

förordades av Polit och Beck (2008) och Vetenskapsrådet (2011).  

RESULTAT 

Det har i denna studie framkommit att arbete inom ambulanssjukvården beskrevs som 

komplext. Både informanter med och utan tidigare yrkeserfarenhet som sjuksköterska 

inom den akuta sektorn har uttryckt osäkerhet och nervositet inom vissa områden. Nedan 

presenteras resultatet utifrån de tre huvudkategorierna: Den nya rollen, Kunskapsutveckling 

och Teoretiska och praktiska färdigheter.  

Den nya rollen 

Att vara osäker   

Osäkerhet, nervositet, oro, spänning och skrämmande, stimulerande, energikrävande var 

alla uttryck och beskrivningar för de känslor och upplevelser som infann sig inför mötet 

med ambulanssjukvården och den nya rollen. Det arbete som nu väntade medförde ett stort 

ansvar och högt ställda krav på individen. Ambulanssjukvården beskrevs som ett yrke där 

människors hälsa många gånger var beroende av dig och din kunskap. Oavsett  tidigare 

erfarenhet inom vårdyrket, kände de flesta deltagarna en osäkerhet och nervositet inför 

mötet med patienterna. 

Inför mitt första pass var jag otroligt nervös. Jag visste ju att jag hade en erfaren 

specialistsjuksköterska vid min sida men jag upplevde ändå viss osäkerhet inför 

vad jag skulle kunna tänkas möta där ute.(8) 

Osäkerheten kretsade inte enbart kring patienterna utan den upplevdes även vid 

handhavandet av den medicintekniska utrustningen. Enstaka informanter nämnde också 

kommunikationen med polis och räddningstjänst som något svårt och främmande. Det 

ansågs inte höra till den sjukvårdande kontexten helt enkelt. Sammantaget innebar den 

första tiden i den nya rollen något nytt och främmande oavsett tidigare erfarenhet. 

Jag kände mig trygg med patientvården eftersom jag arbetat med denna 

patientkategori i tio år. Det som kändes nervöst var radiokommunikationen, 
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kommunikationen med andra blåljusenheter och att komma till skadeplatser som 

bilolyckor eller andra typer av traumapatienter där jag inte har någon vana av det 

praktiska arbetet med räddningstjänst och andra instanser.(1) 

 

Genomföra korrekta bedömningar och att ta beslut 

Den största delen av ambulansyrket var att korrekt kunna bedöma patienternas tillstånd för 

att därefter utföra den vård som krävdes utifrån de symptom som identifierades. 

Informanterna ansåg detta som komplicerat och utmanande. Att ta en fullständig anamnes, 

att veta vilka frågor som var relevanta och varför, kunna prioritera och därefter behandla 

var kunskap som majoriteten av informanterna, oberoende av tidigare erfarenheter, 

upplevde som bristfällig. Informanter som däremot arbetat inom akutsjukvård tidigare 

ansågs sig inneha denna färdighet och kände sig trygga med bedömningen av patienternas 

tillstånd.  

Det svåraste att vara ny inom ambulansen var att möta svårt sjuka patienter, 

fokusera på rätt undersökningar och sätta in rätt behandling....helt enkelt få en 

struktur i omvårdnaden.(6) 

Det har varit en omställning att ta egna beslut och inte ha en läkare att ringa som 

faktiskt har det medicinska ansvaret över patienten På avdelning har du ett visst 

antal läkemedel som du kan ge på generell ordination men du har alltid en läkare 

att vända dig till när en patient försämras och får ont.(2) 

Att möta svårt sjuka barn 

De flesta larm innebar reflektioner kring vad som var rätt behandling och om 

patientomhändertagandet som helhet utfördes på ett sådant sätt där patientens välmående 

och fortsatta hälsa påverkades i positiv riktning. Informanterna funderade även över hur 

deras egen reaktion skulle te sig vid exempelvis en stor olycka, vid mötet med en svårt 

skadad patient eller vid mötet med en avliden person. Den reflektion som framförallt 

nämndes och där alla informanterna var överrens var hur de skulle hantera mötet med ett 

barn som är svårt sjukt. Barn som är sjuka upplevdes som det mest utmanande och vara 

den mest obekväma situationen som ambulanspersonalen kunde ställas inför.  

Väldigt små barn med andningsstopp är något jag gruvar mig inför.(1) 

Jag kände att t.ex. larm rörande barn var ett område där jag hade begränsade 

kunskaper och erfarenheter. Särskilt de barn som var akut sjuka men inte 

livshotande.(4) 

Informanternas oro inför denna typ av larm byggde till största delen på begränsad 

erfarenhet av denna patientkategori. Det var sällan dessa larm inkom och när det väl hände 

fanns ingen inarbetad rutin och inre trygghet att stödja sig mot. Barn kunde enligt 

informanterna inte alltid uttrycka vad som kändes fel eller vart det gjorde ont. Det uppstod 

oftast en komplex vårdsituation med barn som i sin tur upplevdes svår att hantera enligt 

informanterna. Kombinationen av för få larm med barn inblandade, begränsad tidigare 

kunskap och för lite internutbildningar som fokuserade på sjukdomstillstånd hos barn 

gjorde att omhändertagandet av dessa patienter inte alltid kändes bekvämt.   
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Jag tycker alltid att barn känns extra jobbigt, inte just för att det är barn utan för 

att jag känner att jag har en sämre kunskap när de kommer till barn, de har små 

marginaler och det kan svänga snabbt men också för att det är så sällan som man 

faktiskt träffar på svårt sjuka barn.(7) 

 

Kunskapsutveckling 

Omfattande men komprimerad inskolning 

Inskolning för nya medarbetare syftade till att förbereda och bidra till en ökad insikt och 

kunskap om de arbetsuppgifter informanterna var ålagd att utföra. Denna del upplevdes av 

informanterna som gedigen, innehållsrik men samtidigt alltför omfattande och stressig. 

Flertalet informanter uppgav att det inte gavs tillräckligt med tid för att kunna tillgodogöra 

sig den nya kunskapen på ett, för dem, optimalt sätt. Majoriteten av informanterna var 

dock överrens om att inskolningen, trots tidsaspekten, i stort bidrog till en god förberedelse 

inför den kommande arbetsuppgiften.     

Kände mig kokt i hjärnan många gånger under den perioden.(3). 

Jag anser att inskolningen innehöll de delar som jag behövde för att kunna sitta på 

bil och medverka till en god vård.(7) 

 

Verksamheten försökte förbereda och utbilda den nya personalen utifrån vad som ansågs 

viktigt för kommande arbetsuppgifter. Utbildningar som avancerad hjärt-lungräddning (A-

HLR), Prehospital trauma life support (PHTLS), Prehospital sjukvårdsledning (PS, ej hel 

kurs, förkortad version) ingick i verksamhetens inskolningspaket. Detta följdes av 

medåkning i ambulans för alla nyanställda (oberoende av stationstillhörighet) på den 

ambulansstation med högst larmfrekvens av de två som ingick i föreliggande studie. 

Därmed gavs alla nyanställda samma möjligheten att få så mycket patientkontakt som 

möjligt vilket ansågs vara genomtänkt och väldigt lärorikt. Flertalet nämnde att detta gav 

en bättre kunskapsgrund för det fortsatta lärandet inom yrket än vad endast 

grundutbildningen till sjuksköterska bidrog med.  

Det var bra generell genomgång av yrkets olika delar, alltifrån olika apparaters 

funktioner till radioprat. Man fick en bra genomgång av traumaskador utifrån 

konceptet PHTLS. En avvägning kan dock vara att det blir för mycket att “ta in” 

som ny.(7) 

Däremot fanns vissa avsteg från det normala inskolningsförfarandet där verksamheten 

gjorde individuella antaganden om tidigare kunskap hos den nya personalen och förkortade 

inskolningen. Detta drabbade personer med tidigare erfarenhet från akutsjukvård, men 

även  sjuksköterskor utan erfarenhet som antogs lära sig under arbetets gång. Detta visade 

sig genom en kortare inskolning och ett antagande om individens faktiska kunskap trots att 

inskolningen i grunden skulle vara densamma för alla som ingick i denna studie. En 

begränsning utfördes av verksamhetsföreträdare samtidigt som individen själv ansåg sig 

vara i behov av en fullskalig inskolning.  

Ska jag vara kritisk så var min inskolning inte alls optimal. Det lades väldigt stor 

tilltro till mina tidigare erfarenheter. Det ska väl inte spela någon roll var man 
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arbetat tidigare. Inskolningen och de förberedande utbildningar som ges bör väl 

erbjudas till alla som är nya.(1) 

Min inskolning var en förhastad lightversion vad gäller egentligen allt från A-HLR 

till teknisk utrustning och journalskrivning. Jag påbörjade inskolningen sista 

terminen av grundutbildningen vilket gjorde att det var svårt att fokusera fullt ut på 

ett område. Jag hade några få medåkningspass innan jag började åka skarpt.(4) 

Vidare ansåg en majoritet av informanterna att det gavs för lite utrymme under 

inskolningen för att få tillräckligt med patientkontakt och därmed kunna känna sig 

förberedd inför sin nya arbetsuppgift. Här blev de istället begränsade och fick förhålla sig 

till ett visst antal givna inskolningspass. Samtidigt nämndes att handledarna under dessa 

inskolningspass var erfarna och det kändes tryggt att alltid kunna rådgöra med dem 

gällande den patientvård som skulle utföras. Detta bidrog, trots begränsning i antal, till 

lärorika inskolningspass och minskade till viss del den nervositet informanterna upplevde 

inför de larm som inkom. 

Vi hade som nyanställda fått ett antal inskolningspass som vi maximalt fick åka 

som tredje man vilket upplevdes som för lite vilket gjorde att jag åkte mer än 

tillåtet vilket vår dåvarande enhetschef hade synpunkter på.(5) 

Det var bra att man fick börja att vårda tillsammans med en erfaren för att se att 

man gjorde rätt och få bra tips.(8) 

Betydelsen av tidigare arbetslivserfarenhet från akutsjukvård 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie skiljde sig åt utifrån om de var nyutexaminerade vid 

anställningens början, om de hade tidigare yrkeserfarenhet som sjuksköterskor och om de 

var specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård. Det som synliggjordes i denna studie 

var att sjuksköterskor med erfarenhet från akutsjukvård upplevdes ha en mer säker och 

trygg inställning medan de övriga, oberoende av tidigare vårderfarenhet eller inte, kände en 

större osäkerhet och upplevde i större utsträckning begränsad kunskap i det akuta 

omhändertagandet. Osäkerheten uppmärksammades dock även av de sjuksköterskor med 

tidigare erfarenhet inom akutsjukvård men då mer inom området medicinteknisk utrustning 

och radiokommunikation.  

Även fast jag jobbat länge som sjuksköterska så var allt nytt, nya rutiner, nya 

behandlingsriktlinjer och andra patientgrupper. Det kändes som om jag inte kunde 

någonting alls längre.(3) 

Nästintill alla ansåg att grundutbildningen till sjuksköterska inte gav tillräcklig kunskap 

eller förberedelse för arbete inom ambulanssjukvården. Den medicinska kunskapen som 

gavs under utbildningen var ej tillräcklig, och i de flesta fall gavs ingen utbildning inom 

akutsjukvård. Detta medförde att övergången till att arbeta inom ambulanssjukvården 

upplevdes som betydligt svårare för de nyutexaminerade sjuksköterskorna än vad det 

gjorde för de som hade erfarenhet av sjuksköterskeyrket sedan tidigare. Informanter med 

tidigare yrkeserfarenhet som sjuksköterska ansåg sig kunna känna igen en sjuk patient, de 

hade en klinisk blick som grundade sig i deras tidigare yrkeserfarenheter. Detta saknades 

helt hos de nyutexaminerade vilket därmed bidrog till en svårare övergång.  

Grundutbildningen förbereder inte egentligen någonting för den prehospitala 

sjukvården. Tror vi hade en halvdag. Men här ligger mycket ansvar hos 

arbetsgivare att se lämplighet hos personer, både vad gäller teori och praktik.(8) 
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Utveckling av trygghet 

Efter drygt ett år inom ambulanssjukvården upplevde de flesta informanter att en viss 

trygghet infann sig i den nya yrkesrollen. Trygghetskänslan kunde vara mer eller mindre 

påtaglig beroende av informanternas tidigare erfarenheter, men även personliga egenskaper 

så som förmåga att arbeta under stress bidrog till upplevelsen av trygghet. Det första året 

hade medfört en utveckling i medicintekniskt handhavande, arbete på skadeplats samt i 

kommunikationen och omvårdanden av olika patienter. Nu kunde informanterna på ett 

bättre sätt skapa en plan och en strategi inför varje patientmöte, vilket tidigare upplevdes 

som förvirrande och svårt.   

Det har nog tagit ungefär ett år för att känna en viss trygghet, men jag kan 

fortfarande känna mig nervös. Nu har jag mer strategier och verktyg att lösa de 

problem som uppstår.(3) 

Faktorer som nämndes viktiga för kunskapsutvecklingen och känslan av trygghet var 

internutbildningar, stöttande kollegor, det egna ansvaret att vara kunskapsmässigt 

förberedd, men framförallt erfarenheten av patienter och med detta även varierande 

sjukdomstillstånd.  Det var i mötet med patienten som den teoretiska och praktiska 

kunskapen ställdes på sin spets, det var där som behandlingsstrategier skapades och som 

insikten om eventuella kunskapsbrister synliggjordes.   

Nu efter ett år känner man större trygghet i arbetet. Jag har samlat på mig mer 

erfarenhet som gör att jag känner att jag kan erbjuda patienterna en bättre vård än 

tidigare, baserat då på tidigare situationer jag ställts inför. Det känns som så i alla 

fall.(5) 

Erfarna kollegors betydelse 

Under det första året som nyanställd sjuksköterska arbetade alla tillsammans med en 

erfaren sjuksköterska. Enligt informanterna bidrog detta till att osäkerheten och 

nervositeten blev mer hanterbar och inlärningen av nya kunskaper underlättades. Då många 

funderingar uppkom hos informanterna gällande olika patientkategorier, hur den egna 

reaktionen vid mötet med svårt sjuka patienter kunde uppenbara sig och vilket 

förhållningssätt som kunde gynna olika situationer ansåg alla att stöd från en erfaren 

kollega var av stor betydelse. Även stöttning och förståelse från arbetsgruppen i stort 

upplevdes av deltagarna som viktigt, dels gällande inlärning och dels för känslan av att det 

var tillåtet att vara ny på jobbet.  

Personalgruppen var väldigt välkomnande och pushande i ens inlärning och jag 

upplevde ett genuint intresse från deras sida. Det gjorde min nervositet och 

osäkerhet lättare att hantera.(6) 

Att utveckla en klinisk blick 

Under det första året upplevde samtliga sjuksköterskor i föreliggande studie en utveckling 

både teoretiskt, praktiskt men också på ett personligt plan. Det var under det första året 

som den "kliniska blicken" började utvecklas, i synnerhet hos de sjuksköterskor som 

saknade tidigare erfarenhet av svårt sjuka patienter. Den kliniska blicken ansågs av 

informanterna härröra från tidigare erfarenheter och vara en positiv egenskap vid arbete 

inom ambulanssjukvården. Denna egenskap underlättade förståelsen för vilken information 

som var relevant för omhändertagandet och bedömningen av symptomens 

allvarlighetsgrad. Informanterna ansåg slutligen att den kliniska blicken bidrog till 

kunskapen att relatera diffusa symptom till allvarlig sjukdom.  
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Jag tycker att man ska ha arbetat minst ett par år som sjuksköterska innan man 

börjar i ambulansen. Att ha fått den kliniska blicken så man ser om någon är blek 

eller får den där känslan som vissa patienter kan ge.(1) 

 

 

Teoretiska och praktiska färdigheter 

 

Upprätthålla och utveckla yrkeskompetensen 

Att anställa, förbereda, utbilda och vägleda nya sjuksköterskor var verksamhetens ansvar. 

Enighet rådde kring att verksamheten gav de verktyg och möjligheter som krävdes för att 

utveckla den nya personalen i praktiska och teoretiska färdigheter. Verksamheten arbetade 

bland annat med en typ av datorstöd, TILDA, för teoretisk kunskap inom läkemedel, 

medicinteknisk utrustning och flertalet andra områden kopplade till ambulanssjukvården. 

Praktiska utbildningar som exempelvis Acute medicine life support (AMLS) och 

Prehospital sjukvårdsledning (PS) gavs i sin helhet till de nyanställda efter ett varierande 

antal månaders (individuell bedömning) tjänstgöring vilket bidrog till ytterligare kunskap 

inom den prehospitala kontexten. Prehospital trauma life support (PHTLS) var en 

utbildning som fokuserade på trauma och olyckor och denna gavs i sin helhet under 

inskolningsprocessen. Andra utbildningar som genomfördes var årsbundna och utfördes 

med jämna intervall under året, exempelvis repetition av avancerad hjärt- och lungräddning 

(A-HLR). Utöver detta utfördes mikroövningar (kortare övningar, ca 15-20 min) enligt 

rutin varje dag och slutligen fanns ett visst antal månadsövningar som också skulle utföras 

enligt gällande rutin.  

Verksamheten ansågs uppfylla sin funktion i att tillhandahålla medel för upprätthållandet 

av personalens kompetens. Utifrån dessa utbildningar skapades en djupare kunskap hos 

informanterna vilket samtidigt bidrog till att enklare kunna agera i sin nya roll. Även mer 

erfarna kollegor som fanns i verksamheten ansågs vara en bra kunskapskälla gällande 

bedömningar, behandlingar och prioriteringar utifrån olika situationer. Mer erfarna 

kollegor kunde också på ett adekvat sätt tydliggöra under arbetets gång vilken information 

som var relevant att ta hänsyn till vid olika situationer. Däremot ansåg alla informanter att 

det var individens eget ansvar att förbereda sig och tillgodogöra sig denna kunskap för att 

på ett optimalt sätt upprätthålla sin kompetens. 

Verksamheten har på flera sätt byggt in i sin verksamhet kontinuerliga 

utbildningsträffar, det finns datorstöd och kurser man skall gå vilket bidrar till en 

bra grund för kunskapsutveckling.(7) 

Arbete under handledning 

Första året präglades av ett mer handledarstyrt arbetssätt och kontinuerlig utvärdering av 

individens utveckling utfördes. När informanterna arbetat ett år inom ambulansen gjordes 

en utvärdering i medicinsk kunskap och läkemedelsadministrering för att bedöma deras 

förmåga till att arbeta självständigt. Utifrån detta kunde både verksamheten och individen 

bli varse vilken kunskapsnivå individen hade och om utvecklingen gått framåt eller 

stagnerat. Därefter kunde beslut tas om individen var redo eller inte redo att ges utrymme 

till att arbeta mer självständigt utan handledares översyn. I de flesta fall räckte ett års 

tjänstgöring för att ta en mer självständig roll, men i vissa fall ville individen själv få mer 

tid innan ett större ansvar skulle läggas på dennes axlar.  
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Arbetsplatsen hade tydliga riktlinjer och mål som skulle uppfyllas vilket bidrog till 

att man självständigt måste ha eller inskaffa sig kunskap för att uppfylla kraven.(4) 

 

 

DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Urval 

I föreliggande studie användes ett strategiskt urval med förhoppningen att få en tillräckligt 

representativ och informativ deltagargrupp. Författaren begränsade dock urvalet med att 

informanterna skulle ha arbetat max ett år inom ambulanssjukvården. Denna begränsning 

användes i syfte att informanterna skulle kunna återge känslor och upplevelser i så nära 

nutid som möjligt. Ytterligare en orsak var att inskolning och den fortsatta 

inlärningsprocessen som verksamheten styrde var föränderlig, om inte varje år så med 

jämna mellanrum. Att då exempelvis använda sig av personer som arbetat fem år inom 

yrket hade kunnat bidra till ett annorlunda resultat. I det landsting där studien genomfördes 

rekryterades tidigare även individer från termin fem på sjuksköterskeutbildningen vilket 

även detta hade kunnat bidra till ett annat resultat i föreliggande studie. Det som däremot 

anses viktigt för författaren är att informanterna har en demografisk variation för att kunna 

uppnå en heterogen grupp. Denna typ av variation förordas av Graneheim och Lundman 

(2004). Författaren ville framförallt att gruppen skulle uppnå en variation i tidigare 

erfarenheter då det visat sig att oavsett erfarenhet kan individen uppleva en osäkerhet inför 

en ny arbetsuppgift vilket beskrivits i en studie av (Cangelosi et al., 2009).  

Lilja-Andersson och Edberg (2010) och Duchscher (2008) beskriver i sina studier att det 

framförallt var de nyutexaminerade sjuksköterskorna som genomgick en stor utveckling till 

att ikläda sig rollen som sjuksköterska under det första yrkesverksamma året, men även 

mer rutinerad personal behövde vägledning och stöttning när de mötte en ny verksamhet 

och med det nya arbetsuppgifter. Eftersom författaren hade en förförståelse inom berörd 

verksamhet kunde två specifika ambulansstationer väljas ut för att uppnå den önskade 

variationen gällande tidigare erfarenheter då en station varken hade innefattat tillräckligt 

antal informanter eller den heterogena gruppen. 

I Sophiahemmets studieguide för kursen självständigt arbete angavs att vid intervjustudier 

kunde sex till tio intervjuer vara tillräckligt. Författarens målsättning var att genomföra tio 

intervjuer, men detta uppnåddes ej utan studien byggde slutligen på åtta intervjuer. Utifrån 

den information som dessa åtta intervjuer gav och den variation som fanns bland 

informanterna gjordes en bedömning att ingen ny information kunde uppnås så som 

studien var utformad. Beslutet grundade sig i att anställningskrav, inskolningsprocess och 

annan förberedande verksamhet var likvärdig på alla stationer i det landsting där studien 

genomfördes. Polit och Beck (2008)  beskriver att det inte finns någon gräns för antalet 

informanter i kvalitativa studier utan det handlar istället om att uppnå en mättnadsgrad där 

ingen ny information framkommer. Författaren hävdar detta endast utifrån det län där 

studien är genomförd eftersom ingen djupare kunskap finns gällande anställningskrav och 

förberedande utbildningar från övriga landet. Riksrevisionen (2012) presenterar dock att 

skillnader i anställningskrav finns och att det fortfarande är en majoritet av landets 
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landsting som utgår från Socialstyrelsens minimikrav om en grundutbildad sjuksköterska i 

varje ambulans.  

Datainsamling 

Författaren hade för avsikt att belysa upplevelsen av att vara nyanställd sjuksköterska inom 

ambulanssjukvården. Därför ansåg författaren att det mest fördelaktiga var att använda sig 

av semistrukturerade intervjuer. Vid studiens preliminära utformning var 

enkätundersökning aktuellt som en möjlig datainsamlingsmetod, men efter överläggning 

med handledare beslutades att semistrukturerade intervjuer var att föredra. För att kunna 

besvara syftet med en större förståelse ansåg författaren att intervjuer var den mest 

fördelaktiga tillvägagångssättet. Semistrukturerade intervjuer valdes utifrån att de öppna 

frågorna genererade en frihet för informanten att beskriva sina upplevelser. Detta gav 

författaren möjligheter att ställa följdfrågor och därmed kunde en bredare och djupare 

förståelse för sammanhanget skapas. En sådan intervjumetod beskrivs av Ryan, Coughlan 

och Cronin (2010) och Graneheim och Lundman (2004). De menar att den kan ge ett 

svarsmässigt rikare innehåll som kan bidra till en ökad förståelse hos författaren. Utifrån 

detta anser författaren att andra typer av datainsamlingsmetoder inte kunde vara aktuella.  

Inom intervjuteknik och skapandet av frågeguide saknade författaren tidigare kunskap och 

erfarenhet. Detta synliggjordes direkt under första pilotintervjun, då det från författarens 

sida upplevdes svårt att hitta logiska och relevanta följdfrågor och uppnå ett flyt i själva 

intervjun. Baumbusch (2010) menar att det är viktigt att skapa en trygghet under 

intervjutillfället för att möjliggöra ett aktivt deltagande hos den som blir intervjuad. 

Faktorer som gynnade detta var ett aktivt lyssnande, förståelse för den icke-verbala 

kommunikationen men även att observera och tolka in det som sagts för att därefter kunna 

utforma och ställa rätt följdfrågor.  

Vidare beskriver även Baumbusch (2010) att intervjun kan delas upp i fem olika faser. 

Dessa faser innebär i korthet en inledningsfas där trygghet inför intervjusituationen skulle 

uppnås. I den andra fasen började mer djupgående frågor att kunna ställas med inriktning 

på ren fakta. I tredje fasen ställdes mer djuplodande frågor där svaren kunde innebära 

starkare känsloyttringar och beskrivningarna kunde vara mer emotionellt utryckta. I de två 

avslutande faserna handlade det istället om att återkomma till de mindre känslosamma 

frågorna och att därefter kunna avsluta intervjun. Författaren har försökt att använda dessa 

fem faser i sina intervjuer, men på grund av brist på intervjuerfarenhet kan det finnas 

perspektiv och annan fakta som missats. Detta har eventuellt kunnat undvikas genom att 

utföra fler pilotintervjuer och på så sätt bli mer bekväm och säker i sin intervjusituation. 

Även frågeguiden hade då per automatik testats upprepade gånger och frågorna hade 

kunnat omformuleras för att på ett bättre sätt kunna besvara syftet.    

Ytterligare en aspekt var författarens förförståelse i ämnet. Kvale och Brinkman (2009) 

anser att en god förförståelse inför ett ämne är viktigt för att kunna formulera rätt frågor i 

en intervju. Författaren håller till viss del med om detta, men det kan även skapa 

svårigheter; dels vid intervjusituationen, men även vid utformningen av frågeguiden. 

Utifrån författarens förförståelse blev frågorna till en början för många och allt för riktade 

mot det svar som önskades. En brist på neutralitet uppstod. Frågeguiden förändrades med 

färre antal frågor och mer fokus på att dessa skulle vara av mer utforskande natur, samt 

innehålla ett antal följdfrågor för att kunna samla in ett mer gediget material. Det beskrivs i 

Nunkoosing (2005) att om forskaren utifrån intervjuer söker efter ett redan givet svar 

kommer inte någon ny kunskap stå att finna. I efterhand anser författaren utifrån detta att 

en medförfattare utan förförståelse i ämnet hade kunnat gynna intervjuförfarandet och 
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bidragit till att på ett bättre sätt finna ny kunskap. Samtidigt anser författaren att tillräckligt 

med material som besvarade syftet insamlades, men där den förberedande processen 

eventuellt kunnat gynnas av ett annat medförfattarperspektiv.  

Författaren valde att utföra intervjuerna i informanternas hem, vilket enligt informanterna 

bidrog till ett mer avslappnat möte. Att få möjlighet att läsa frågorna innan själva 

intervjutillfället uppskattades av deltagarna och medförde att det gavs tid till eftertanke i 

svaren. Ett mer innehållsrikt svar kunde ges enligt vissa av deltagarna. Däremot märkte 

författaren att det i enstaka fall var direkt personbundet i hur innehållsrika svar som gavs. 

Författaren hade en föraning om att detta kunde ske, men då svaren som gavs ändå ansågs 

tillräckliga påverkade detta förhoppningsvis inte studiens resultat. Författaren ser dock 

detta som en potentiell svaghet om det innebär att värdefull fakta inte insamlats och 

analyserats. 

Då vissa av informanterna var bekanta med författaren genom yrket och/eller arbetsplats 

fanns en viss risk för påverkan i deltagarnas sätt att svara rent generellt.  Eftersom 

författaren inte har någon roll inom varken rekrytering, utbildning eller i övrigt någon 

bestämmande roll på arbetsplatsen anser författaren att  det är låg risk för eventuell 

påverkan på de svar som informanterna lämnat. Detta bekräftades också i 

intervjusituationen då alla informanter upplevdes öppna och avslappnade.   

Analys 

Författaren utgick från Graneheim och Lundman (2004) i analysförfarandet i denna studie. 

Då författaren ej tidigare utfört studier på avancerad nivå fanns en begränsad förståelse för 

hur mycket transkriberat material som åtta stycken intervjuer skulle ge. Författaren anser i 

efterhand att tidsplanen ej varit gynnsam för mängden data som skulle analyseras. Med 

hjälp av flexibla deltagare och verksamheter som återkopplade sitt godkännande omgående 

kunde intervjuer utföras relativt snabbt och analysen påbörjas därefter. Analysen 

underlättades av förförståelse i ämnet då det bidrog till att den kunde genomföras inom den 

uppsatta tidsplanen. Författaren anser sig genom analysförfarandet kunnat tillgodogöra sig 

en djupare förståelse för processen och har blivit medveten om hur pass omfattande en 

intervjustudie tenderar att kunna bli. 

Analysen utfördes med syfte att presentera det manifesta innehållet i materialet vilket 

skulle innebära att författarens egna tolkningar undveks. Graneheim och Lundman (2004) 

poängterar att det är svårt att helt undvika egna tolkningar vid denna typ av analys. 

Skapandet av koder, gruppering av dessa och kategorier kräver en del tolkning, men det 

handlar ändå om att försöka framföra det som intervjupersonen säger. Även här anser 

författaren att det är svårt att inte sätta sin egen prägel på materialet, framförallt i de 

enstaka fall där materialet inte var lika innehållsrikt som i de övriga intervjuerna.  

Som tidigare nämnts, skulle en medförfattare utan kunskap i ämnet även här ha kunnat 

bidra på ett positivt sätt. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar samtidigt att en 

kvalitativ innehållsanalys är den mest framgångsrika metoden för att analysera en 

transkriberad text. Författaren vidhåller också detta, men anser att i vissa avseenden fanns 

det olika faktorer som kan ha påverkat analysen negativt, i synnerhet författarens allt för 

begränsade färdigheter inom just innehållsanalys. 

Största svårigheterna i analysen var dels att ta ut meningsenheter som inte blev för 

omfattande och dels att skapa kategorier utifrån de grupperade koderna. Målet med denna 

typ av innehållsanalys anser Graneheim och Lundman (2004) är att ingen kod ska kunna 

hamna i flera kategorier. Skapandet av en analysmatris förenklade och gav en bättre 
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översikt av materialet vilket underlättade grupperingen av koder och skapandet av 

kategorier. Däremot fick författaren ändå gå tillbaka och kontrollera med originaltexten 

huruvida sammanhanget fanns kvar eller om det blev flera sammanhang i samma enhet. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver dock att det är en vanlig företeelse att 

författaren blir tvungen att växla mellan de olika analysstegen för att säkerställa sitt 

material. Denna del ansågs som tidskrävande och författarens uppfattning är att det krävs 

mer vana för att kunna utföra denna typ av analys på ett mer metodiskt och strukturerat 

sätt. 

Författaren hade som förhoppning att kunna påvisa vissa skillnader utifrån tidigare 

erfarenheter hos deltagarna. Detta anses till viss del kunnat uppnås, men för att dra en 

säker slutsats föreslås att en mer heterogen grupp med högre antal deltagare bör studeras. 

Graneheim och Lundman (2004) förordar denna variation för att uppnå en högre 

trovärdighet, men i det här fallet är det ändå svårt att påvisa att dessa skillnader även 

förekommer utanför den undersökta gruppen. Författaren har dock hämtat citat från olika 

deltagare för att på ett transparent sätt kunna förtydliga vissa åsiktsskillnader men även 

påvisa likheter. I Sophiahemmets studieguide för kursen Självständigt arbete beskrivs att 

ett för stort antal citat i resultatdelen kan indikera att dataanalysen inte är klar. Författaren 

har medvetet arbetat med att inte använda sig av för många citat, dock tillräckligt många 

för att ge läsaren en nyanserad bild av den förekommande variation som fanns bland 

deltagarnas åsikter. 

Trovärdighet och generaliserbarhet 

Inom både kvalitativ och kvantitativ forskning används begreppen validitet och reliabilitet, 

vilka ska beskriva hur pass väl forskaren undersöker det som är avsett att undersökas. 

Dessa begrepp grundar sig i den kvantitativa forskningen, men har nu även börjat användas 

i den kvalitativa. Det är också utifrån hur pass god validitet och reliabilitet som uppnåtts 

som en eventuell generalisering kan utföras. Inom det kvalitativa forskningsområdet 

bedöms dessa begrepp utifrån datainsamling och analysförfarandets kvalitet. Ingående 

beskrivningar gällande hela processen från insamling av data till genomförandet av 

analysen bör presenteras och visa på att systematik och struktur anammats i processen 

(Malterud, 1998).  

Det finns fyra begrepp som inom den kvalitativa forskningen bör beaktas för att uppnå god 

validitet och reliabilitet. Dessa begrepp är: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

bekräftelsebarhet (objektivitet). Trovärdigheten som i grunden innebär att författaren 

beskriver datainsamling, urval och analysprocessen så detaljerat som möjligt. Även 

beskrivning av författarens förförståelse och om triangulering utförts gynnar studiens 

trovärdighet. Överförbarheten innebär att det är läsaren som bestämmer huruvida resultatet 

är generaliserbart eller inte (Malterud, 1998).  

Pålitligheten beror framförallt på forskarens förmåga att utföra bra intervjuer, att den 

eventuella förförståelsen hos forskaren finns beskriven och även att forskarens handledare 

har tillräcklig kunskap för området och uppgiften. Bekräftelsebarhet innebär forskarens 

förmåga till att vara neutral mot sitt material. Vilket författaren av föreliggande studie 

anser vara svårt beroende på vilken förförståelse författaren har sedan tidigare.  Det krävs 

också till sist att informanterna ger sanningsenlig kunskap och besitter rätt kunskap för att 

kunna bidra med information till det syfte författaren avser besvara (Malterud, 1998). 

Att kunna generalisera de beskrivna delarna från resultatet av denna studie är tveksamt 

enligt författaren, detta då studien utfördes på medarbetare inom ett och samma landsting 

och där författaren själv valde vilka stationer som skulle inkluderas. Polit och Beck (2010) 



22 
 

menar att det är svårt att uppnå ett generaliserbart resultat inom kvalitativa studier. De 

beskriver tre olika modeller; statistisk generaliserbarhet, analytisk generaliserbarhet och 

sedan en tredje modell som de kallar överförbarhet. Viktiga delar i dessa modeller är att 

urvalet ska vara representativt för populationen, att demografiska variationer finns och att 

de fynd som framkommer ska kunna överföras till ett annat sammanhang.  I RAS (2012) 

kompetensbeskrivning för ambulanssjuksköterskor beskrivs att variationer förekommer 

inom landstingen i Sverige vad gäller exempelvis krav för nyrekrytering vilket gör att 

generaliserbarheten är svår att uppnå i någon större utsträckning. Vissa landsting kräver 

tidigare yrkeserfarenhet inom akutsjukvård för anställning medan andra landsting inte har 

samma krav.  

Denna studie ger enligt författaren endast en vägledning inom det län där den är utförd. 

Däremot anser författaren att en stor del av den färdiga analysen i föreliggande studie 

stämmer överrens med de fynd som Casey, Frinkman, Krugman och Propst (2004); 

Duchscher (2008); Ellerton och Gregor (2003); Pennbrandt et al. (2012) presenterar i sina 

studier gällande känslan och upplevelsen av att vara ny som sjuksköterska. Dessa studier 

fokuserade inte på ambulanssjukvård utan framförallt arbetet på sjukhusavdelning. Då 

ambulanssjukvård och hospital sjukvård är tämligen olika är det liten möjlighet till 

överförbarhet trots ett liknande resultat. Eventuellt skulle känslan av att vara ny på en 

arbetsplats kunna vara en generell känsla oavsett arbetsplats men författaren kan inte dra 

en säker slutsats gällande detta. Möjlighet till överförbarhet inom en helt annan bransch 

utifrån perspektivet "upplevelsen att vara ny" är därmed möjlig men inte bevisad. Denna 

del är samtidigt upp till läsaren att bedöma. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

menar att det är av stor vikt att presentera själva metoddelen i sin studie på ett så noggrant 

sätt som möjligt så att läsaren förstår den genomförda processen. Därefter är det upp till 

läsaren att bedöma om det finns en möjlig överförbarhet eller ej. 

Trovärdigheten i studien diskuteras även den utifrån ovan angivna faktorer, men också 

genom hur själva innehållsanalysen genomfördes. Att lyfta ut korrekt storlek av 

meningsenheter till att koda innehållet och att skapa kategorier var en process som kändes 

invecklad när erfarenhet i ämnet saknades. Som tidigare nämnts försökte författaren av 

denna studie följa Graneheim och Lundmans (2004) tillvägagångssätt för att kunna 

presentera det manifesta innehållet i intervjuerna. Då författaren är novis i ämnet och har 

begränsad erfarenhet från denna typ av analysmetod var just Graneheim och Lundmans 

(2004) tillvägagångssätt en förutsättning för att garantera analysförfarandets kvalitet. 

Däremot återkopplades resultatet av analysen med aktuell deltagare för att kunna bekräfta 

innehållet. Utifrån detta kunde kodningen och kategoriskapandet bli sanningsenligt och 

trovärdigheten i studien styrktes. Detta är något som Graneheim och Lundman (2004) och 

Polit och Beck (2008) förordar för att kunna stärka upp nivån av trovärdighet i studien. 

Ingen av deltagarna hade någon specifik åsikt gällande analysen utan alla ansåg att 

väsentlig fakta hade valts ut.  

Under den förberedande processen av föreliggande studie utformades en 

problemformulering och ett syfte som i efterhand förändrats. Författaren insåg 

svårigheterna att utifrån studiens utformning kunna uppvisa en trovärdig slutsats gällande 

vilken påverkan en oerfaren sjuksköterska inom ambulanssjukvård kan ha för 

patientsäkerheten. Det författaren i grunden önskade utav studiens resultat var att bidra till 

en diskussion gällande patientsäkerheten utifrån de nyanställda sjuksköterskornas 

upplevelser, inte att bevisa något samband. Problemformulering och syfte omformulerades 

för att på ett tydligare sätt beskriva författarens avsikt med studien.  
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Då information gällande studien redan hade skickats ut till verksamhetschefer och 

informanter behövde författaren ta ny kontakt och informera om den förändring som 

utförts. Denna information gavs per telefon och godkändes muntligen av de inblandade. 

Därefter skickades den omgjorda problemformuleringen och syftet med studien per mail 

till både informanterna och verksamhetscheferna. Författaren önskade att detta mail skulle 

besvaras för att säkerställa att den nya informationen hade lästs och att inga nya frågor 

uppstått.  

Författaren ser detta dels som en svaghet men även som en styrka i studien. Att i det 

initiala skedet inte kunna problematisera det tänkta ämnet kan ses som ogenomtänkt eller 

att ämnesvalet är allt för otydligt. Däremot gav detta lärdom och kunskap till författaren för 

den fortsatta studiens trovärdighet då det enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

är av stor vikt att visa på tydlighet och struktur inom den kvalitativa metoden. 

Etiska överväganden 

Studien har utförts i enlighet med forskningsetiska principer utifrån de krav som ställts av 

Sophiahemmets Högskola i kursen självständigt arbete. Vetenskapsrådet (2011), Polit och 

Beck (2008) och Helsingforsdeklarationen (2013) är litteratur och forskningsetiska 

principer som varit behjälplig för att kunna uppnå de krav som ställts och för att kunna föra 

ett forskningsetiskt resonemang kring genomförandet av studien.   

Samtliga deltagare i denna studie har lämnat ett informerat samtycke. Ingen av deltagarna 

har uppvisat någon form av osäkerhet inför sin medverkan och författaren har kontinuerligt 

påtalat att all medverkan sker på frivillig basis. Det som författaren anser eventuellt kunde 

påverka deltagare var att resultatet kunde komma att kopplas samman med deltagarna som 

grupp, men inte på individnivå. Detta anses av Vetenskapsrådet (2011) som en svaghet 

men ingen av deltagarna ansåg detta vara något problem utan samtyckte till studien. 

Författaren har i sin tur försökt undvika att åsikter i resultatet kan kopplas till gruppen i 

stort genom att numrera citat för att därigenom framhäva att olika personer berättat olika 

upplevelser. Ingen av deltagarna har i efterhand kommit med kritik gällande 

genomförandet eller ansett sig felciterad, inte heller har någon avbrutit sin medverkan i 

studien. Författaren uppfattar det som att tillräckligt med information delgetts och att 

studien uppfyllde de krav som förväntades av deltagarna.  

En potentiell risk fanns i att intervjusituationen kunde påverkas då författaren var bekant 

med alla deltagare. Deltagarna i studien upplevdes inte tveksamma eller obekväma och 

tackade ja till medverkan utan förbehåll. Intervjuerna upplevdes som avslappnade av 

deltagarna och någon negativ påverkan kunde ej ses. Däremot som tidigare nämnt fanns en 

osäkerhet i intervjutekniken hos författaren själv, men detta påverkade inte svaren enligt 

deltagarna själva. 

Citat som användes i resultatdelen har avidentifierats och konfidentiellitet i samband med 

presentation av studien har därmed uppnåtts. Således kommer ingen information kunna 

kopplas till en enskild informant (enligt Vetenskapsrådet, 2011). Citat har dock numrerats i 

syfte att påvisa variation och att dess ursprung tillhör olika deltagare. Citaten har 

kontrollerats mot inspelning innan denna raderades. Viss risk kan finnas, och har beaktats 

av författaren, att oavsiktligt avslöja identiteter utifrån det som presenterats i denna studie. 

Däremot nämns ej vilka stationer inom länet som deltagit i studien vilket gör att endast 

informanterna har vetenskap om detta. Vetenskapsrådet (2011) menar att risken ska vägas 

mot fördelen av att kunna presentera ett trovärdigt resultat inom ämnet. Ämnet inrymmer 

en begränsning i kunskap och det finns en potentiell nytta med denna studie utifrån just 

detta.   
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Studiens åverkan på verksamheten i stort anser författaren som låg. Studien presenterar 

dock upplevelser och känslor som kan uppfattas som kritik mot berörd verksamhet, men 

här anser författaren att det är av konstruktiv art. Verksamhetschefer för berörda 

ambulansstationer har fått information och skriftligen godkänt studiens genomförande.  

Möjlighet har därmed givits att komma med invändningar eller ytterligare villkor för 

studiens utförande. Detta har inte skett. 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie presenterades utifrån tre olika huvudkategorier: Den nya rollen, 

Kunskapsutveckling och Teoretiska och praktiska färdigheter. Dessa tre kategorier 

utformades i ett försök att täcka in olika delar som bidrog till de nya sjuksköterskornas 

upplevelser av att vara nyanställda inom ambulanssjukvården. I mångt och mycket kan det 

skönjas en gemensam bild hos informanterna, vilket kan beskrivas som osäkerhet inför den 

nya uppgiften. 

Den nya rollen 

Gårdelöv (2009, 2016) beskrev att det skett en stor utveckling inom ambulanssjukvården 

från framförallt 1980-talet. Idag är inte grundtanken att transportera så snabbt som möjligt 

till sjukhus utan istället att bedöma, behandla och prioritera patienterna och ge den akuta 

vård som krävs. Wireklint-Sundström och Dahlberg (2011) myntade uttrycket "förberedd 

på det oförberedda" (s. 124) vilket kan anses beskriva vad ambulanssjukvården egentligen 

handlar om. Det innebär att kunna vara handlingskraftig oavsett vilka situationer som 

uppstår och att kunna ge en adekvat vård utifrån de symptom som visar sig. Därför menar 

författaren att rollen som sjuksköterska i ambulans medför ett stort ansvar för patienternas 

fortsatta välbefinnande, ett ansvar som i stor utsträckning bygger på kunskap.  

I föreliggande studie beskrevs, oavsett tidigare yrkeserfarenheter, känslor av osäkerhet och 

nervositet inför den kommande arbetsuppgiften. Pennbrandt et al. (2012) beskrev att 

grundutbildningen till sjuksköterska inte gav tillräcklig kunskap för att arbeta självständigt 

och framförallt inte kunskap för att hantera en akut situation. Detta skulle delvis kunna 

förklara de upplevelser av nervositet och osäkerhet som presenterades i föreliggande 

studie. Kanske är det så att i kunskapen vilar också tryggheten. Utifrån föreliggande studie 

synliggörs också att desto mer kunskap som en individ tillgodogör sig desto tryggare blir 

hen i sitt yrkesutövande. Att därför innan anställning tillgodogöra sig specifik kunskap 

inom ambulanssjukvård eller akutsjukvård kanske kan bidra till en ökad trygghet och 

kunskap för att möta det ansvar som väntar inom detta mångfacetterande yrke. Att inneha 

förkunskaper inom ett område förordades även av Bruce et al. (2003b) och Gunnarsson och 

Warrén - Stromberg (2008). Dessa studier påvisade också betydelsen av tidigare 

yrkeserfarenhet av patienter som var akut sjuka för att utföra ett korrekt och säkert 

omhändertagande. Detta visade sig också i föreliggande studie då informanter med 

erfarenhet av akut sjuka patienter inte upplevde osäkerhet och nervositet i 

omhändertagandet av patienter. Där riktade sig osäkerheten mer mot 

medicintekniskutrustning och kommunikation med andra utryckningsenheter. 

Erfarenhet kan underlätta beslutsfattandet i omhändertagandet av patienter. Det kan bidra 

till att en trygghet i arbetet skapas och en situation kan hanteras på ett tryggt och säkert sätt 

(Bruce et al., 2003a, 2003b; Gunnarsson & Warrén - Stromberg, 2008). Hoffman et al. 

(2009) visade också att erfarenheten kunde ha betydelse. Den erfarne sjuksköterskan tänkte 

mer utifrån ett bredare perspektiv och försökte förutse vad som kunde inträffa innan det 
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inträffade. Arbetet innebar att handla innan något skedde i syfte att undvika en försämring 

av tillståndet hos patienten. Den oerfarne sjuksköterskan handlade istället när något redan 

hade inträffat och visade inte samma konsekvenstänkande som den mer erfarna 

sjuksköterskan. I föreliggande studie var det just beslutsfattandet och omhändertagandet av 

patienter som upplevdes osäkert och svårt, i synnerhet för informanter utan tidigare 

yrkeserfarenhet av patienter som var akut sjuka. Denna information bör föranleda en 

diskussion om det kan anses rimligt att en sjuksköterska som befinner sig i stadie ett och 

två i den utvecklingsteori som Benner (1993) skapade ska kunna åläggas det ansvar 

ambulansyrket innebär. Benner (1993) beskrev dock att alla sjuksköterskor inte har 

förmågan att bli experter oavsett tid och erfarenhet inom yrket. Men det utesluter inte att en 

sjuksköterska uppfyller kriterierna för stadie tre och fyra innan det kan anses lämpligt att ta 

det ansvar som väntar inom ambulanssjukvården. Författaren anser här att 

specialistutbildningen till ambulanssjuksköterska kan fylla en funktion för de 

sjuksköterskor som saknar yrkeserfarenhet av akutsjukvård. Då finns åtminstone en 

teoretisk fördjupning inom området vilket det inte gör om anställningen sker direkt efter 

avslutad grundutbildning. Detta kan anses vara i enlighet med SOSFS (2009:10) eftersom 

verksamheten ska se till att vården sker på ett korrekt sätt där kompetens att administrera 

och utföra farmakologisk behandling ska finnas.  

Ambulansyrket är olikt all annan förekommande hospital vård med undantag för arbetet på 

en akutmottagning där det istället finns många likheter. Lilja-Andersson och Edberg (2010) 

använde sig av sjuksköterskor från olika typer av avdelningar, men det nämndes inget 

specifikt om att någon deltagare arbetat på akutmottagning. En betydande skillnad mellan 

hospital vård och ambulanssjukvård är att inom den senare åligger beslutet gällande 

bedömning, behandling och prioritering på den enskilde sjuksköterskan. Det finns riktlinjer 

att förhålla sig till utifrån olika tillstånd men det är ändå individen själv som i alla 

situationer måste bedöma symptomens allvarlighetsgrad och därefter behandla patienten på 

bästa möjliga sätt. På en vårdavdelning finns larmfunktioner nära tillhands och tillgång till 

läkarassistans vilket är en väsentlig skillnad i jämförelse med ambulanssjukvården. Om en 

patient är svårt sjuk under ett ambulansuppdrag finns ingen larmknapp att tillgå för det är 

den tjänstgörande sjuksköterskan som är larmet, det är denne som skall behandla, och om 

situationen kräver det, hålla patienten vid liv. 

Som tidigare nämnts upplevde nästintill alla informanter osäkerhet inför den nya rollen 

som sjuksköterska inom ambulanssjukvård. Däremot upplevde alla informanter efter ett års 

tjänstgöring inom ambulanssjukvård, oberoende av erfarenhet, fortfarande en osäkerhet 

inför mötet med barn som var sjuka. Exakt vad varje informant grundade denna osäkerhet 

på uttrycktes inte alltid under intervjutillfället. Det framkom i vissa fall att utbildning 

saknades och därmed alltså en kunskapsbrist medan i andra fall relaterade informanterna 

till sina egna barn som en försvårande faktor. Nordén, Hult och Engström (2013) och 

Poljak, Tveith och Ragneskog (2006)  beskrev också upplevelsen av att vårda barn som var 

sjuka som komplicerad och svår trots tidigare erfarenhet av ambulansyrket i övrigt. Brist 

på utbildning, vikten av att inte göra fel, anatomiskillnader mellan barn och vuxna, sällsynt 

med larm där barn var sjuka och ett ökat stresspåslag var alla faktorer som påverkade 

upplevelsen i omhändertagandet. I likhet med resultatet av föreliggande studie verkade inte 

heller informanterna i Nordén et al. (2013) stärkta av sin tidigare yrkeserfarenhet vid mötet 

med ett barn som var sjukt. Upplevelsen av osäkerhet fanns fortfarande kvar trots flertalet 

år inom ambulanssjukvården.  

Vård av barn kan vara komplicerat, speciellt mindre barn som inte kan uttrycka sina 

känslor och upplevelser. Gunnarsson och Warrén - Stromberg (2008) beskrev att barn 
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kunde vara en stressfaktor även för erfaren personal. Men om det beror på yttre 

omständigheter, begränsad kunskap eller kan härledas från egna barn är svårt att 

säkerställa. Bruce et al. (2003a) men också Gunnarsson och Warrén - Stromberg (2008) 

menade dock att erfarenheten bidrog till att kunna hantera stress i olika situationer på ett 

för patienten gynnsamt sätt. Författaren som också är verksam inom ambulanssjukvården 

har märkt att just barn är ett område som inrymmer många känslor, däribland osäkerhet. 

Tylor (2002) beskrev i korthet att en erfaren sjuksköterska sökte efter kunskap hos den 

person som ansågs mest insatt i ämnet till skillnad från den novisa som sökte kunskap i sin 

direkta närhet. Detta förklarar inte problematiken med just kunskapen om barn, men 

föreliggande studie och Nordén et al. (2013) motsäger på olika sätt förfarandet gällande 

inhämtning av kunskap. Författaren menar att oavsett yrkeserfarenhet eller ej tycks det 

egna ansvaret gällande inhämtning av kunskap stanna vid just osäkerhet.  

Darvill, Fallon och Livesley (2014) beskrev hur nyutexaminerade barnsjuksköterskor 

upplevde sin första tid inom den kommunala omsorgen. I denna studie beskrevs att övning 

gällande pvk-insättning genomfördes när informanterna ansågs redo, vilket kunde dröja 

upp till ett år. Ofta räcker det att inom ambulanssjukvården administrera ytbedövning av 

huden med hjälp av ett plåster avsett för ändamålet. I andra fall kan intramuskulära 

injektioner vara lösningen, men behövs en intravenös infart måste sjuksköterskan ha den 

kunskap som behövs. Utifrån den osäkerhet som beskrivits ovan gällande osäkerheten 

kring ett barn som är sjukt bör ytterligare utbildning och ett större fokus läggas inom detta 

område. Ambulanssjukvården kanske skulle gynnas av ett samarbete med barnläkare och 

barnsjuksköterskor vilka kan fungera som utbildare inom området. Osäkerheten som 

beskrivits dels i föreliggande studie och dels i Nordén et al. (2013) utifrån avsaknad av 

utbildning och larmfrekvens skulle därmed kunna påverka att denna till synes 

grundläggande uppgift(PVK) inte kan utföras patientsäkert i ett akut skede. Detta kan 

såklart inte fastställas utifrån föreliggande studie men att osäkerheten finns är åtminstone 

något som kan belysas och lyftas fram. Duchscher (2008) menade att det är 

sjuksköterskans ansvar att en god och säker vård utförs, men att det kan vara komplicerat 

och allt för svårt för en nyutexaminerad sjuksköterska att garantera detta. Då vård av barn 

ansågs som det mest komplicerade i föreliggande studie och Duchscher (2008) snarare 

riktade sig mot avdelningsvård med vuxna patienter skulle finns en eventuell risk för att 

god och säker vård inte kan garanteras. Nordén et al. (2013) beskrev att det även kan finnas 

en begränsad trygghet hos de mer erfarna sjuksköterskorna i att vårda barn som är sjuka 

vilket enligt författaren skulle kunna innebära en risk för att patientsäkerheten drabbas 

negativt. Barn är relativt sällsynta larm enligt informanterna i föreliggande studie, men om 

Wireklint-Sundström och Dahlbergs (2011) påstående "förberedd på det oförberedda" (s. 

124) stämmer bör åtgärder vidtas för att medarbetare ska kunna känna sig kunskapsmässigt 

trygga och förberedda.  

Kunskapsutveckling 

Att utforma restriktioner gällande olika delar av en inskolningsprocessen borde kunna 

betraktas som ofördelaktigt utifrån ett inlärningsperspektiv och missgynnande i fråga om 

trygghetsskapande inför en ny arbetsuppgift. Det är lätt hänt att handledare tar över och 

styr för mycket och det finns även situationer när handledare och verksamhet styr för lite. 

Däremot bör inte inlärningsperioden grunda sig i restriktioner och antaganden utan istället 

grunda sig i möjligheter att individer utvecklas till självständiga sjuksköterskor. Darvill, 

Fallon och Livesley (2014) visade att det inte alltid uppskattades att exempelvis en 

handledare alltid kontrollerar hur en arbetsuppgift utförs. Det kan istället begränsa 

individens utveckling och skapa en trygghet som vilar mot handledaren och inte mot sig 
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själv. Att istället tillåta det självständiga arbetet skapar en positiv stress hos individen som 

gynnar utvecklingen av den självständiga rollen.  

I Ahl et al. (2005) beskrevs det hur enkelt och tryggt det är för redan erfaren personal att 

arbeta med någon som också är erfaren inom yrket och att arbetet därmed får ett bättre flyt. 

Vilken påverkan något av detta har för patientens fortsatta hälsa är inte möjligt att mäta 

utifrån Ahl et al. (2005) och inte heller från föreliggande studies fynd. Det finns däremot 

anledning att beakta denna information då det sannolikt kan påverka den erfarne kollegan 

om den nyanställde sjuksköterskan inte känner sig förberedd. Ambulanssjukvård är ett yrke 

där flertalet olika patientkategorier påträffas och kanske är det inte ett område där den 

teoretiska kunskapen ska byggas på under tid utan mer eller mindre redan finnas vid 

anställningens början. Däremot den praktiska kunskapen bör på ett annat sätt tillåtas växa 

fram och styras av en mer erfaren kollega. Morolong och Chabeli (2005) menade att 

nyutexaminerade sjuksköterskor har en generell begränsning i kunskap och detta kanske 

medför att ambulansyrket är ett för stort första steg att ta. Men för att eventuellt möjliggöra 

detta steg kan en längre inskolningsprocess och fler medåkningspass i ambulans vara en 

väg att gå. Valdez (2008) beskrev en liknande tanke där hon också poängterade att det inte 

finns någon mall eller riktlinje för hur en individ ges bästa möjlighet till utveckling inom 

sitt yrke. Men förslaget som beskrivs innebär i korthet att utbildning och handledning från 

en erfaren kollega ska utföras i kombination mellan sex månader och upp till ett år. Detta 

för att bidra till att individen utvecklas i sin roll och kan utföra sina arbetsuppgifter på ett 

tryggt och säkert sätt. Denna variant skulle enligt författaren eventuellt kunna innebära ett 

framgångsrikt alternativ där grundbesättningen av ambulansen är intakt och den 

nyanställde åker med som en extra resurs i utbildnings- och erfarenhetssyfte.  

Viktigt för de nyanställda sjuksköterskornas utveckling, i föreliggande studie, var just 

kollegorna och att det fanns en tillåtande miljö där det tilläts att vara ny. Denna åsikt delas 

även av Chandler (2012) som beskrev det som betryggande att ha en erfaren kollega att 

stödja sig emot och som kunde vägleda den nya sjuksköterskan i patientomhändertagandet. 

Utifrån detta är det av värde att den oerfarne sjuksköterskan arbetar tillsammans med en 

erfaren sjuksköterska som i sin tur också har förståelse för hur det är att vara ny och är 

införstådd i vilken kunskapsnivå individen befinner sig på. Detta bekräftades till viss del av 

Soo, Gray, Young, Skene och Hampton (1999) där de såg att, i deras fall paramedics 

(ambulanspersonal med specifik utbildning inom prehospital sjukvård, en titel som ej finns 

i Sverige), med ett års erfarenhet av ambulansyrket bidrog till en högre överlevnad hos 

patienter drabbade av hjärtstillestånd utanför sjukhus än de som saknade erfarenhet. 

Författaren anser att detta resultat och slutsats ger en viss vägledning för hur mycket 

erfarenheten betyder för patienten och patientsäkerheten. Även i Morolong och Chabeli 

(2006) belystes att nyutexaminerade sjuksköterskor uppvisade en begränsad kunskapsnivå 

både teoretisk och praktiskt till skillnad mot den erfarne sjuksköterskan. Hur vida 

patientsäkerheten påverkades framkom däremot inte men det ger ändå en bild av vilka 

förutsättningar en oerfaren sjuksköterska faktiskt kan ha när hen påbörjar sin nya yrkesroll. 

I föreliggande studie beskrevs att det skedde en tydlig kunskapsutveckling under det första 

året. Denna utveckling kanske skulle gynnas av Valdez (2008) idé om utbildning och 

handledning i kombination under en längre tidsperiod än dagens inskolningssystem. 

Tidigare erfarenheter är relevant utifrån olika perspektiv enligt författaren. Dels kan det 

anses meriterande om individen har erfarenhet av patienter som är svårt sjuka, men även 

patientomhändertagande överhuvudtaget kan fylla en funktion för arbete inom 

ambulanssjukvård. Som tidigare nämnts förordas tidigare yrkeserfarenhet av Bruce et al. 

(2003a) men även av Gunnarsson och Warrén - Stromberg (2008) som menade att just 
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erfarenheten kunde underlätta processen att vårda en patient på ett korrekt och genomtänkt 

sätt. Att däremot sakna yrkeserfarenhet som sjuksköterska kan innebära att exempelvis 

nyutexaminerade sjuksköterskor får det svårare i omställningen från studier till faktiskt 

arbete. Kumaran och Carney (2014) bekräftade detta till viss del då de i sin studie beskrev 

att just övergången mellan studier och faktiskt arbete kan vara fylld av ångest och 

osäkerhet som skulle kunna härledas till en begränsad kunskap inom området. Tydligare 

blir det i en studie av Whyte et al. (2012) där en jämförelse utfördes mellan erfarna 

sjuksköterskor och oerfarna sjuksköterskor inom den akuta sektorn. Jämförelsen bestod i 

ett patientfall inriktat på en medvetslös patient med huvudskada. Bedömningen av 

informanter gjordes utifrån åtgärder och omhändertagande av patient. Resultatet visade att 

de mer erfarna sjuksköterskorna utförde ett för patienten mer gynnsamt omhändertagande 

där också ytterligare medicinsk kompetens tillkallades inom en kortare tidsrymd. Då detta 

är en relativt vanlig typ av patient som är kritiskt sjuk inom ambulanssjukvården anser 

författaren att det till viss del kan bekräfta betydelsen av tidigare erfarenhet av patienter 

som är svårt sjuka. Skillnaden som synliggjordes i denna situation var att på en 

vårdavdelning kan medarbetaren påkalla hjälp medan prehospitalt måste den gemensamma 

kunskapen inom besättningen vara tillräcklig för vilken situation det än gäller. Denna 

skillnad tydliggörs i högre grad inom landsbygdsambulanserna där transportsträckan till 

sjukhus ibland är väldigt lång och där assistans av högre medicinsk kompetens kan kännas 

ännu mer avlägset.    

Efter det första året ansåg sig en majoritet av deltagarna betydligt mer trygga i sin roll 

inom ambulanssjukvården än vid anställningens början. Ingen ansåg sig fullärd, men det 

var nu enklare att bedöma, behandla och planera patientvården än det varit tidigare. 

Författaren tolkar detta som att en betydande utveckling skedde under det första året och 

att informanterna nu kunde fylla ut sin roll på ett mer kunskapsbaserat sätt. Då studier 

inom ämnet riktade mot ambulanssjukvård saknas drar författaren här paralleller med en 

studie av Lilja-Andersson och Edberg (2010) där det beskrevs om upplevelsen hos 

nyutexaminerade sjuksköterskor under deras första år på vårdavdelning. Där beskrevs i 

stort sätt samma utvecklingsprocess som sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev 

det. Första tiden upplevdes som väldigt utmanande och arbetet utfördes med en stor 

osäkerhet men att det också under det första året skedde en betydande utveckling. Detta 

kan anses följa den teori som Benner (1993) presenterade gällande sjuksköterskors 

utveckling. Den novise kan inte förlita sig på sin egen kunskap och är beroende av regler 

och riktlinjer i sitt sätt att arbeta. Därefter går utvecklingen framåt mot en tryggare tillvaro 

och ett mer kunskapsbaserat arbetssätt. Det är däremot svårt att jämföra de olika 

arbetsuppgifterna inom de skilda inriktningarna gällande upplevelsen av osäkerhet under 

det första året. Kanske ligger det en viss lättnad i att det på en vårdavdelning ofta är mer 

inriktat mot en specifik diagnos än vad det är inom ambulanssjukvården, eller kanske är 

det alldeles för olika arbetsuppgifter för att en rimlig jämförelse kan göras. 

Whyte et al. (2012) beskrev skillnaderna mellan erfarna och oerfarna sjuksköterskor i 

omhändertagandet av en patient som är kritiskt sjuk. Där framkom ytterligare vikten av 

erfarenhetens betydelse, men även där kunde extra resurser tillkallas eftersom det handlade 

om vård inom sjukhusets väggar. Alla larm inom ambulanssjukvård är inte av allvarlig art 

men besättningen måste alltid vara förberedd och kunna agera utifrån dessa situationer. 

Utöver detta finns ett stort spann för vilka patientkategorier som behöver 

ambulanssjukvård vilket gör ambulanssjukvård till ett utmanande och många gånger 

komplicerat yrke att verka inom. Kanske bör RAS (2012) kompetensbeskrivning för 

specialistutbildade ambulanssjuksköterskor även till viss del omfatta grundutbildade 

sjuksköterskor utifrån just denna aspekt. Vid genomläsning av denna 
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kompetensbeskrivning återfinns nämligen inte något tydligt exempel på vad som i 

verkligheten skiljer dess titlar åt i arbetsuppgifter. Kanske finns det inom vissa landsting en 

tydlig uppdelning i ansvar och arbetsuppgifter, men detta saknar författaren kunskap om.  

En intressant aspekt är att nästintill alla deltagare, efter ett års tjänstgöring, ansåg att 

grundutbildningen till sjuksköterska inte fyllde det kunskapsbehov som behövdes för att 

arbeta inom ambulanssjukvården. Däremot rådde enighet hos alla informanter gällande att 

tidigare vårderfarenhet av sjuka patienter borde vara ett krav för anställning inom 

ambulanssjukvården. Ross och Clifford (2002) visade att studietiden inte förberedde 

studenterna inför den verklighet som väntade. Irrelevanta kurser som inte tillförde någon 

ny kunskap och praktikplatser som utnyttjade studenten som en extra resurs istället för att 

utbilda och vägleda den framtida sjuksköterskan mot sin nya roll. I föreliggande studie 

framkommer inte exakt vilka delar som informanterna saknade från grundutbildningen 

men en tydlig begräsning i kunskap upplevdes. Intervjufrågorna var av författaren riktade 

mot ambulanssjukvård vilket skulle kunna innebära att ett annat svar framkommer om 

frågorna varit av en mer generell karaktär. Ramiritu och Barnard (2001) menade att 

ansvaret som åläggs den nya sjuksköterskan borde stå i relation till kompetens och 

kunnande. Inom ambulanssjukvård kanske ansvaret upplevs att bli aningen för stort för 

vissa individer vilket skulle kunna härledas till den begränsade kunskap som 

grundutbildningen medför. Föreliggande studie ger åtminstone en viss vägvisning att det är 

i kunskapen och erfarenheten som tryggheten vilar.  

En tydligare osäkerhet inför patientmötet och omhändertagandet av patienten uppvisades 

hos de informanter som saknade erfarenhet av akutsjukvård, i synnerhet de som anställdes 

direkt efter grundutbildningsexamen. Utifrån detta menar författaren att det kan finnas en 

orimlighet i att utsätta nyutexaminerade sjuksköterskor för det ansvar som faktiskt väntar 

inom ambulanssjukvården. Författaren vill här förtydliga att det inte handlar om en 

eventuell påverkan på patientsäkerheten utan att orimligheten är riktad mot det individuella 

ansvaret som yrket medför. Hur vida patientsäkerheten kan drabbas negativt eller ej är 

svårt att sia om då författaren ej funnit några studier i ämnet. Grundutbildningen till 

sjuksköterska ska förbereda och ge studenten en bred grund att kunna utvecklas ifrån. 

Informanterna i föreliggande studie ansåg dock att denna kunskapen var alltför begränsad 

för att kunna hantera det ansvar som väntade inom ambulanssjukvården. Kanske vore en 

kombination av utbildning och handledning likt Valdez (2008)  kunna vara en lösning för 

att  nyutexaminerade sjuksköterskor ska kunna känna sig mer förberedda innan de bildar 

besättning med en annan kollega. Kombinationen av utbildning och arbete tillsammans 

med handledare bör åtminstone i teorin kunna bidra till en positiv utveckling hos individen. 

Whilborg et al. (2013) förklarade i sin studie vad som kunskapsmässigt ansågs viktigt hos 

en specialistutbildad ambulanssjuksköterska. Exempel på detta var; god förmåga till 

ledarskap vid större olyckor, en djup medicinsk kunskap, att vara flexibel och kunna arbeta 

med lugn i stressande situationer, gott handhavande av teknisk utrustning och kunna utföra 

sin arbetsuppgift självständigt. Inom det län där föreliggande studie utförts är ansvar och 

arbetsuppgifter svåra att skilja mellan specialistutbildade sjuksköterskor och 

grundutbildade sjuksköterskor. Detta skulle kunna innebära svårigheter att motivera denna 

typ av specialistutbildning förutsatt att den inte omvandlas till ett krav för att arbeta inom 

ambulanssjukvården.  

Om vi applicerar denna grupp till Benner (1993) och hennes modell för sjuksköterskans 

utveckling hamnar denna kategori av specialistsjuksköterska i det femte och sista stadiet 

förutsatt att även erfarenhet inom yrket finns. Är det då i stadie fem som alla nyanställda 
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bör befinna sig? Naturligtvis inte, eftersom det är nästintill en omöjlighet. Dessa olika 

stadier följer nämligen utvecklingen inom det område där individen arbetar. Är 

sjuksköterskan i stadie fem inom exempelvis geriatrik är det sannolikt att sjuksköterskan 

hamnar på det första stadiet, novis, om denne byter till ett annat område där kunskapen är 

begränsad. Detta beskrivs också av Benner (1993) gällande de olika stadierna. Det är 

kanske här kravet om specialistutbildning istället bör synliggöras, som ett minimikrav för 

arbete inom ambulanssjukvård, anser författaren. Detta för att, som tidigare nämnt, vara 

mer förberedd och trygg redan från början. 

RAS (2012) beskriver vilka krav som bör ställas på en specialistutbildad sjuksköterska 

inom ambulanssjukvård och där Gunnarsson och Warrén - Stromberg (2008),till viss del 

bekräftar vissa delar, men samtidigt beskriver mer övergripande egenskaper som bör finnas 

hos personal inom ambulanssjukvården. Besättningen i ambulans bör vara flexibel, kreativ 

och ödmjuk inför uppgiften och inneha förståelse för att den är föränderlig. Det bör finnas 

en inre styrka och stabilitet att möta de olika situationer som uppstår och det måste finnas 

en stresstålighet om situationen snabbt förändras eller blir kritisk. Vidare nämnde 

Gunnarsson och Warrén - Stromberg (2008) att besättningen i de flesta fall endast hade 

varandra att förlita sig på. Det är besättningens samlade kunskaper och kompetens som blir 

avgörande för kvaliteten på omhändertagandet. Ur detta uppstod således även ett 

ömsesidigt krav på varandra att inneha den reella kompetensen för arbetsuppgiften. 

Sjuksköterskornas etiska kod [ICN] (2014) bekräftar individens ansvar och vidare 

betonades vikten av personligt ansvar för sitt lärande och genom detta upprätthålla sin 

yrkeskompetens. Oavsett om en sjuksköterska arbetar inom ambulanssjukvård eller inte 

råder ett ansvar över den egen kunskapen.    

I det län där föreliggande studie utfördes finns kravet om specialistutbildning inom 

ambulanssjukvård endast inom ramen för att bli behörig för tillsvidareanställning inom 

ambulanssjukvården. Enligt Riksrevisionen (2012) kunde skillnader även ses i övriga 

landet där kompetenskrav skiljde sig åt på flera håll. Vissa landsting krävde minst en 

specialistutbildad sjuksköterska inom ambulanssjukvård eller akutsjukvård i varje 

ambulans medans vissa landsting enbart krävde en grundutbildad sjuksköterska oavsett 

tidigare erfarenhet. Fortfarande idag finns samma typ av skillnader inom landstingen som 

det beskrevs om i Riksrevisionen (2012). Författaren menar att utbildning aldrig är fel men 

samtidigt som kraven på utbildning höjs bör också en skillnad i arbetsuppgifter 

tydliggöras. Om ambulanssjukvårdare (undersköterskeutbildad ambulanspersonal) är en 

del av besättningen synliggörs skillnaden i arbetsuppgifter direkt gentemot sjuksköterskan, 

exempelvis är det sjuksköterskan som administrerar alla läkemedel. Skillnaden i 

arbetsuppgifter och ansvar inom ambulanssjukvård mellan en grundutbildad sjuksköterska 

och en specialistutbildad sjuksköterska är däremot inte helt enkel att tyda. RAS (2012) 

gjorde visserligen en kompetensbeskrivning för specialistutbildade sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvård men den skulle enligt författaren likväl kunna appliceras på den 

grundutbildade sjuksköterskan. 

Författaren vill också nämna personliga egenskaper som en betydande faktor i 

sammanhanget. Ödmjukhet inför patientens tillstånd, vara flexibel och agera professionellt 

i patientmötet, kunna hantera stress och inse vikten av att vara kunskapsmässigt påläst är 

några delar som både bekräftas av deltagarna i föreliggande studie, men också delvis av 

Whilborg et al. (2013). Erfarenheten, tillika tiden inom en yrkesroll, bör alltså inte alltid 

anses som den bestämmande faktorn för en anställning eller inte. Erfarenhet betyder inte 

alltid kunskap menade Benner (1993) vilket visserligen kan vara sant eftersom det krävs att 

individen tar lärdom från erfarenheten. Om inte det sker så finns förmodligen risk att ingen 
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ny kunskap utvecklas. Shirey (2007) bekräftade också författarens åsikt gällande att tid 

inom ett yrke inte är detsamma som kompetens. Däremot är det nog sannolikt så att ju 

längre tid inom ett yrke desto bättre förutsättningar för att bli skicklig och kompetent i just 

det yrket.  

 

 

 

Teoretiska och praktiska färdigheter 

Ellerton och Gregor (2003) och Pennbrandt et al. (2012) menade att det kunde vara svårt 

för nyutexaminerade sjuksköterskor att utföra en patientsäker vård när den kliniska 

kunskapen var begränsad. Informanterna i föreliggande studie skulle alltid bilda besättning 

med en erfaren sjuksköterska under det första anställningsåret. Den mer erfarne intog då 

rollen som handledare och vägledde den nya sjuksköterskan i arbetet. Chandler (2012) 

förordade också att handledning och stöttning av individen kunde vara en positiv faktor 

och gynnande för individens egen utveckling. Denna inställning uppskattades av alla 

informanter då det skapade en trygghet att det alltid fanns en erfaren sjuksköterska att 

rådfråga och få stöttning av. Det nämndes aldrig något negativt inom detta område utan det 

var endast positiv respons att arbeta tillsammans med någon erfaren. Författaren vill 

däremot belysa att det kan vara positivt att tillåta de nyanställda sjuksköterskorna att arbeta 

självständigt. Det kan vara svårt att prestera inför en handledare eller inför någon annan 

kollega som övervakar hur olika arbetsuppgifter utförs. Ibland behöver individen själv 

fokusera och reflektera över hur en uppgift utförs på mest lämpliga sätt. Detta beskrevs 

även av Darvill et al. (2014) där det uttrycktes att det ibland blir hämmande för 

utvecklingen att alltid vara övervakad under arbetsuppgifternas utförande. 

Utifrån författarens förförståelse av att rent praktiskt handleda bör handledning i grunden 

utgå ifrån vägledning. Författaren anser att genom vägledning och reflektion över olika 

typer av omhändertagande uppfylls inte bara individens behov utan även handledarens. Det 

kan medföra en ökad självinsikt hos handledaren gällande kunskapsbrister och andra 

tillkortakommanden. Det gynnar alltså även handledarens egen utveckling inom det 

fortsatta yrket. Detta beskrevs även av Danielsson, Sundin-Andersson, Hov och Athlin 

(2009) där handledares egna upplevelser av just handledning presenterades. I denna studie 

är det sjuksköterskestudenter som handleds men principen är densamma. Där framkom 

även vikten av att vara en god förebild för de som handleds för att bidra till individens 

egna förhållningssätt inför sin framtida profession. Att påvisa noggrannhet, respekt för sina 

kollegor och patienter, att vara påläst och genom detta kunna förmedla ett förhållningssätt 

som bygger på tidigare angivna faktorer är något som kan bidra till en god utveckling hos 

den som handleds.  

Danielsson et al. (2009) påvisade även vikten av handledarens roll i att skapa en tillitsfull 

och förtroendeingivande inlärningsmiljö där det ges möjlighet att utvecklas till en mer 

självständig individ. Trots att denna studie beskrev handledning av sjuksköterskestudenter 

menar författaren att det föreligger likheter mellan studiernas resultat. Det beskrevs i ICN 

(2014) att sjuksköterskan i sin profession ska handleda och medverka till inlärning av 

yrket. Detta påstående kan anses som en förutsättning för sjuksköterskeyrket men det 

kanske vore klokt att lägga till en frivillighet i detta eftersom det handlar om att utbilda nya 

kollegor. 
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Slutsats 

Slutsatsen av denna studie är att sjuksköterskor som saknar yrkeserfarenhet inom den akuta 

sektorn, framförallt de som är nyutexaminerade, kan uppleva sig osäkra och nervösa inför 

mötet med patienten. Dessa känslor grundade sig i en begränsad kunskap gällande att 

bedöma, behandla och prioritera patienter utifrån relevant information och aktuella 

symptom. Under det första året skedde en betydande erfarenhets- och kunskapsmässig 

utveckling vilket bidrog till att sjuksköterskorna kände sig mer tillfreds i sin nya roll inom 

ambulanssjukvården. Patientkontakter, stöttande kollegor och en verksamhet som erbjuder 

personalen kontinuerliga och för arbetet väsentliga utbildningar ansågs vara viktiga 

faktorer för den nya sjuksköterskans professionella utveckling.   

Klinisk tillämpbarhet 

Resultatet av föreliggande studie ger verksamheten en inblick i hur det upplevdes att vara 

nyanställd sjuksköterska inom ambulanssjukvården, vilka farhågor som fanns och hur en 

förberedande inskolningsprocessen upplevdes av informanterna. Denna kunskap kan gynna 

både verksamheten och individen genom att i framtiden kunna utforma en 

inskolningsprocess som bidrar till att individen känner sig tryggare och mindre osäker. 

Resultatet i föreliggande studie kan även väcka idéer och tankar om hur 

anställningsförfarandet, kraven på kompetens och respekt för det individuella 

kunskapsbehovet kan utvecklas. Den kliniska tillämpbarheten vilar i hur verksamheten 

väljer att använda sig av det presenterade resultatet. Författaren anser dock att osäkerheten 

som informanterna uttryckt och som bygger på begränsade kunskaper kan indikera behovet 

av en omvärdering av gällande rutiner. Resultatet skulle därmed kunna ligga till grund för 

en utvecklingsprocess inom området.    
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  Bilaga 1                      BILAGA I 

 

Bilaga 1. Forskningspersonsinformation  

Till deltagare i studien ”Upplevelsen att vara nyanställd sjuksköterska inom 

ambulanssjukvården”. 

Bakgrund  

 

Flertalet studier påvisar att nyutexaminerade sjuksköterskor upplever sin situation som 

stressande och att kunskaperna inte räcker till för de arbetsuppgifter de är ålagda att utföra. 

Inom ambulanssjukvårdens komplexa och oförutsägbara situationer är det av intresse att 

förstå hur nyanställda sjuksköterskor upplever detta utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, 

alltså hur detta kan komma att påverka den sjuke patienten. Detta kan även vara aktuellt i 

de situationer en mer rutinerad sjuksköterska väljer att byta inriktning och arbetsplats. 

Utifrån detta, bristen på studier i ämnet och tillsammans med kraven om 

specialistsjuksköterskeexamen inom amulanssjukvård som finns i Västernorrland är det av 

intresse att få en djupare förståelse i hur det är att vara ny som sjuksköterska inom 

ambulanssjukvården. 

 

Syfte 

 

Syftet är att belysa upplevelsen att vara nyanställd sjuksköterska inom 

ambulanssjukvården. 

 

Förfrågan om deltagande 

 

Du tillfrågas att delta i denna studie i egenskap av sjuksköterska/ambulanssjuksköterska 

och har arbetat inom ambulanssjukvård i ca ett år. Denna studie hoppas kunna bidra till 

mer kunskap i ämnet att vara ny som sjuksköterska inom ambulanssjukvård.   

 

Nedan följer information om studien och dess genomförande. När du läst och är införstådd 

i den information som tilldelats dig undertecknar du det bifogade samtyckesformuläret. 

Detta görs i syfte att du och jag är överrens om genomförandet och att du har fått 

tillräckligt med information gällande studiens innehåll och din medverkan. Med detta 

samtycker du även att dina personuppgifter behandlas så som det står i 

personuppgiftslagen, PUL, 1998:204. 

 

Genomförandet av studien 

 

I denna studie kommer information att inhämtas genom intervjuer. Intervjufrågorna 

kommer att skickas till dig två dagar innan intervjun. Tanken är att du som deltagare ska 

läsa igenom frågorna innan intervjun och på detta sätt hinna förbereda dig. Intervjuerna 

kommer att spelas in, transkriberas (överföra till text) och därefter analyseras för att hitta 

det som svarar mot studiens syfte. Efter analysen kommer inspelningen och 

transkriberingen att raderas.  

 

För att hitta deltagare som svarar mot de inklusionskriterier som finns har verksamhetschef 

för din station kontaktats. Förfrågan om deltagande i studien skickades därefter ut av 

verksamhetschefen via mail, där det också efterfrågades om du samtyckte till att bli 

kontaktad av mig per telefon. Därefter skickades en lista med namn och telefonnummer till 

mig så att jag personligen kunde kontakta deltagare för information gällande studien.  
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Risker och eventuella fördelar 

 

Inga direkta risker kan ses med denna studie. Du som deltagare kommer endast att utfrågas 

om dina upplevelser och känslor inför det faktum att vara ny som sjuksköterska. Ditt 

deltagande kan komma att bidra med information till min studie som i sin tur kan bidra till 

en mer upplyst verksamhet vad gäller krav och förväntningar på nyanställda 

sjuksköterskor.  

 

Hantering av data och sekretess 

 

Tystnadsplikt upprätthålls i denna studie i den mån informationen som framkommer ej 

bryter mot anmälningsplikten. Då studien kommer att utföras på ett begränsat antal 

individer med specifika egenskaper vid två närliggande ambulansstationer kommer 

resultatet av studien eventuellt kunna kopplas till deltagargruppen i stort men däremot inte 

på individnivå. Vid användning av citat i resultatdelen kommer dessa endast kunna kopplas 

till gruppen i stort och ej till enskild individ eller stationstillhörighet. För att undvika att 

innehållet kallas för fabricerat eller manipulerat kommer resultatet av analysen återkopplas 

till berörd deltagare. Återkoppling kommer genomföras per telefon där jag som 

studieansvarig endast bekräftar muntligen den information som är nedskriven.  

 

Namn, vilken stationstillhörighet och tidigare erfarenheter kommer ej publiceras i den 

färdiga studien och ej heller under analysfasen då du som deltagarna istället kommer anges 

med ett unikt deltagar-id (ex.1,2,3...) för att kunna särskilja dig och övriga deltagare åt. Jag 

som ansvarig för studien och min handledare är de enda som kommer ha tillgång till dessa 

uppgifter 

 

Information om studiens resultat 

 

Publicering av studien kommer att ske via den gemensamma studie- och 

forskningsportalen DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Efter publicering kommer alla 

deltagare bli tillfrågad om intresse av att få studien skickad till sig. Detta kommer i sådana 

fall ske via mail. 

 

Frivillighet 

 

Att delta i denna studie är helt frivilligt och du som deltagare kan avbryta deltagandet när 

som helst utan konsekvenser. Om ditt deltagande avbryts i förtid kommer även den 

information du delgett mig att raderas och inte längre användas för detta ändamål.  

 

Ansvariga 

 

Student:     Handledare: 

Tel:    Tel:  

Mail:    Mail:
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Bilaga 2. Samtyckesformulär 

Jag som studieansvarig har gett tillräcklig information till deltagare av denna studie och i 

de fall frågor uppstått har dessa blivit besvarade. Deltagaren är införstådd i studiens 

ändamål, genomförande och under vilka omständigheter tystnadsplikten kan brytas. 

Deltagaren samtycker härmed att delta i studien på det sätt som angivits och att 

personuppgifter hanteras i enlighet med personuppgiftslagen, PUL, 1998:204. 
 

 

Ort och datum   Underskrift forskningsperson 

     

    Namnförtydligande 

 

Ort och datum   Underskrift forskningsansvarig 

   

    Namnförtydligande
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Bilaga 3. Intervjuguide  

Namn: 

Station: 

Befattning: 

År som sjuksköterska: 

Tidigare arbetsplats/er som sjuksköterska: 

 

 Beskriv upplevelsen av att vara ny som sjuksköterska inom 

ambulanssjukvården? 

-Vilka känslor infann sig? Vad tror du det berodde på? Upplevde du att detta 

påverkade dig och ditt arbete? Hur kändes det att vårda en patient själv för första 

gången i ambulans? 

 Hur har dina tidigare yrkeserfarenheter påverkat ditt arbete inom 

ambulanssjukvården?  
-Vilken typ av erfarenheter är av störst vikt anser du när man börjar inom 

ambulansen? 

 Beskriv hur du idag upplever din egen kunskapsnivå?  
 -Har du tillräckligt med medicinsk kunskap anser du? Vilka krav på kunskap 

upplever du att allmänheten kan förvänta sig? Vad beror denna trygghet eller 

osäkerhet på?  Vilket ansvar har verksamheten för din kunskapsnivå?  

 Hur skulle du beskriva din personliga kunskapsutveckling sedan du började 

inom ambulanssjukvården?  
-Vilken roll spelar kollegorna för ditt lärande? Skiljer sig din vård av patienter 

idag jämfört med när du nyss hade börjat din anställning? 

 Hur skiljer sig din känsla av trygghet som sjuksköterska i ambulans idag mot 

när du började inom just ambulanssjukvården? Vilka faktorer anser du bidragit 

eller inte bidragit till detta?  

 Hur har verksamheten bidragit/eller inte bidragit till att du som nyanställd 

sjuksköterska kunnat utvecklas i din nya roll? 

-Har tid och utrymme getts för att du ska kunna växa i din roll? Hur upplevde du 

inskolningen?  Har det varit en tillåtande miljö gällande att fråga och få vara ny 

eller har kollegor ansett att du ska kunna allt direkt?   

 Vilka egenskaper och vilken kunskap anser du nu efter att ha arbetat ett år bör 

finnas hos den som anställs inom ambulanssjukvården?  
-Vilka brister eller styrkor fanns hos just dig när du blev anställd? Hade du den 

erfarenhet och kunskap du behövde för anställning på ambulansen?   


