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SAMMANFATTNING 

Ambulanssjukvård är idag en väsentlig del av den akuta vården och innefattar undersökning, 

vård och behandling av patienter, detta innebär att det ställs höga krav på kompetensen hos 

den specialistutbildade ambulanssjuksköterskan. Ambulanssjuksköterskan vårdar alla typer av 

patienter med utgång från patientens individuella behov och ibland komplicerade 

sjukdomsbild, och vederbörande måste dagligen besluta om behandling och omvårdnad i 

flertalet komplexa patientmöten. För att kunna hantera de olika situationer som kännetecknar 

ambulanssjuksköterskans arbete krävs det att vederbörande besitter kunskap inom flertalet 

olika områden, samtidigt som ambulanssjuksköterskan använder sig av sina tidigare 

erfarenheter i mötet med olika typer av patienter. Detta kan medföra svårigheter och vara 

särskilt utmanande om vederbörande är ny i sin yrkesroll som ambulanssjuksköterska, och 

således saknar erfarenhet av sin nya yrkesroll.  

Syftet var att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vara ny i sin yrkesroll. 

Metoden var en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer. Totalt intervjuades 

sex stycken ambulanssjuksköterskor som arbetat mindre än 12 månader inom 

ambulanssjukvården i södra Sverige. Respondenterna valdes ut genom ett strategiskt urval. 

Analys av intervjuerna genomfördes med en kvalitativ manifest innehållsanalys.  

Resultatet visade att den nya ambulanssjuksköterskan skulle vara påläst och kunnig inom en 

rad olika områden, samtidigt som vederbörande skulle kunna utstråla ett lugn och en trygghet 

inför patienten. Att kunna ändra tempo och ha hög handlingsberedskap ansågs också vara 

väsentligt i den nya yrkesrollen. De beskrev även att arbetet som ambulanssjuksköterska var 

ett väldigt utmanande arbete på många plan. Vidare upplevde respondenterna diverse känslor i 

sin nya yrkesroll. Känslor som utsatthet och osäkerhet uppstod inför situationer som 

ambulanssjuksköterskan inte varit med om tidigare, och det framkom att om vederbörande 

tidigare hade arbetat inom ambulanssjukvård medförde detta en trygghet i den nya 

yrkesrollen. Även betydelsen av förberedelse påtalades, att läsa på behandlingsriktlinjer och 

vårdprogram inför patientmötet var således av stor vikt för att uppleva trygghet i sin nya 

yrkesroll. Resultatet berörde även skillnaden av att arbeta med en kollega i teamet vars 

kompetensnivå skiljde sig åt. Vidare ansågs teamarbetet med kollegan vara av stor vikt, då det 

gav en möjlighet till att utbyta erfarenheter, samt föra diskussioner, för att på detta vis 

tillsammans lösa de svåra situationer som kunde uppstå i arbetet. Utbildningen till 

ambulanssjuksköterska upplevdes i stora drag som givande och utvecklade, dock framkom att 

respondenterna upplevde ett ytterligare behov av utbildning och kompetensutveckling i den 

nya yrkesrollen som ambulanssjuksköterska, de upplevde framförallt att det var viktigt att få 

feedback för att kunna utvecklas i sin nya yrkesroll.  

Studien visade att den nya ambulanssjuksköterskan upplevde diverse känslor i sin nya 

yrkesroll, och att det var viktigt för vederbörandes utveckling att förbereda sig inför olika 

situationer, samt att få feedback om hur det har gått med berörd patient. Studien påvisade ett 

behov av ytterligare teoretisk och praktisk utbildning. 

 

Nyckelord: Ambulanssjuksköterska, upplevelse, ny, omvårdnad       

 

 

 



                       

 

ABSTRACT 
 

Ambulance care today is an essential part of emergency care and includes examination, care 

and treatment of patients, which imposes high demands on the competence of the specialist 

trained ambulance nurse. The ambulance nurse cares for all types of patients based on the 

patient's individual needs and sometimes complicated disease picture, and the person must 

daily decide on treatment and nursing in most complex patient meetings. In order to handle 

the different situations that characterize the work of the ambulance nurse, it is necessary for 

the person to have knowledge in several different areas, while the ambulance nurse uses his 

previous experiences in the meeting with different types of patients. This can cause 

difficulties and be particularly challenging if the person is new in his career as an ambulance 

nurse, thus lacking experience in his new career role. 

The purpose was to highlight the ambulance nurse's experience of being new in it`s career 

The method was a qualitative interview study with semi structured interviews. A total of six 

ambulance nurses were interviewed who worked less than 12 months in ambulance care in 

southern Sweden. Respondents were selected through a strategic selection. A qualitative 

manifest content analysis was used. 

 

The result showed that the new ambulance nurse should be educated and knowledgeable in a 

variety of areas, while at the same time being able to radiate peace and security for the patient. 

Being able to change tempo and have high level of preparedness was also considered 

important in the new career role. They also described that work as an ambulance nurse was a 

very challenging work on many levels. In addition, respondents felt diverse emotions in their 

new career role. Feelings like vulnerability and insecurity were encountered in situations that 

the ambulance nurse had not included in the past, and it was found that if the person 

previously had worked in the field of ambulance care, this resulted in the safety of the new 

occupational role. Even the importance of preparation was being addressed, reading treatment 

guidelines and care programs prior to the patient meeting were therefore of great importance 

for experiencing safety in their new occupational role. The result also affected the difference 

of working with a team member whose skill level was different. Furthermore, teamwork with 

the colleague was considered to be of great importance, as it gave an opportunity to exchange 

experiences, and to conduct discussions, in order to solve the difficult situations that could 

arise in the work. The education of the ambulance nurse was widely regarded as rewarding 

and developed, but it was found that respondents experienced a further need for education and 

skills development in the new occupational role as ambulance nurse. They felt that it was 

important to receive feedback in order to develop in their new career role. 

The study shows that ambulance nurses who are new in their career experience diverse 

feelings. Preparing for different situations and receiving feedback on how it has happened to 

the affected patient is important for their development. The study shows an increased need for 

further theoretical and practical training. 

Keywords: Ambulance Nurse, Experience, New, Nursing 
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INLEDNING 
 

Arbetet som ambulanssjuksköterska sker i skiftande miljöer utanför sjukhuset, vilket ställer 

höga krav på flexibilitet och självständighet. För att kunna hantera de olika situationer som 

kännetecknar ambulanssjuksköterskans arbete krävs det att vederbörande besitter kunskap 

inom flertalet olika områden, samtidigt som vederbörande använder sig av sina tidigare 

erfarenheter i mötet med olika typer av patienter. Ovanstående kan vara särskilt svårt och 

utmanande om vederbörande är ny i sin yrkesroll som ambulanssjuksköterska, och således 

saknar erfarenhet av sin nya yrkesroll. Detta oavsett om ambulanssjuksköterskan har lång 

erfarenhet som grundutbildad sjuksköterska eller ej. 

BAKGRUND 

 

 

Prehospital akutsjukvård 
 

Ambulanssjukvård är idag en väsentlig del av den akuta vården och innefattar undersökning, 

vård och behandling av patienter, och är ett exempel på prehospital akutsjukvård, d.v.s. ett 

medicinskt omhändertagande av patienter med akuta sjukdomstillstånd orsakade av skada 

eller sjukdom (Suserud & Svensson, 2016). Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om 

ambulanssjukvården definieras prehospital akutsjukvård som “Omedelbara medicinska 

åtgärder som vidtas av hälso- och sjukvårdspersonal utanför sjukhus” (SOSFS 2009:10). 

Prehospital akutsjukvård utövas i en komplicerad och utmanande miljö långt från all 

medicinsk support. Detta innebär att det ställs höga krav på kompetensen hos den 

specialistutbildade ambulanssjuksköterskan så att vederbörande kan möta både patientens 

medicinska och omvårdnadsmässiga behov (Suserud & Svensson, 2016). 

 

Socialstyrelsen införde år 2005 ett krav på att varje ambulans ska bemannas med en 

grundutbildad sjuksköterska. Detta blev en vändpunkt i utvecklingen av avancerad 

ambulanssjukvård då läkemedel plötsligt kunde börja administreras i den prehospitala miljön 

(Lindström, Bohm & Kurland, 2015). Vidare är det upp till respektive ambulansorganisation 

att bestämma om det krävs en specialistutbildad sjuksköterska i varje ambulans eller ej 

(Suserud, 2005) 

 

 

Omvårdnad inom ambulanssjukvård 
 

Såväl den grundutbildade sjuksköterskan som ambulanssjuksköterskan har omvårdnad som 

sitt huvudområde (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor [RAS] 2012; Edberg, 

Ehrenberg, Friberg, Wallin, Wijk & Öhlen, 2013). Begreppet omvårdnad definieras i 

litteraturen dels som en aktiv handling gentemot patienten, men även som ett förhållningssätt 

gentemot densamma. Båda har dock ett gemensamt mål, nämligen att skapa en förutsättning 

för ett gott liv för patienten vid såväl hälsa som ohälsa (Norberg, Engström & Nilsson, 1994; 

Birkler, 2007). Enligt Benner (1993) kan omvårdnadsarbetet delas in i 7 olika domäner. Dessa 

innefattar den hjälpande rollen, undervisande och vägledande funktion, diagnostisk och 

övervakande funktion, att effektivt hantera snabbt skiftande situationer, att utföra och 

övervaka behandling, att övervaka och säkerställa kvalitet i praktiskt omvårdnadsarbete samt 
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att planera och organisera för personalens arbete i vården. Ambulanssjuksköterskan verkar 

inom samtliga av dessa områden. Vidare arbetar ambulanssjuksköterskan utifrån de fyra 

grundläggande ansvarsområden som är beskrivna i International Council of Nurses etiska kod, 

d.v.s. att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2008), samt efter Svensk Sjuksköterskeförenings (2016) värdegrund 

för omvårdnad. Grunden i omvårdnadsbegreppet för ambulanssjuksköterskan är 

sammanfattningsvis att vederbörande tar ansvar, och att givna åtgärder är till för att en annan 

individ ska få sina basala och existentiella behov tillgodosedda (Norberg et al., 1994; Birkler 

2007). Då ambulanssjuksköterskan är specialistutbildad ska vederbörande i symbios till sitt 

huvudområde omvårdnad även kunna ge avancerad omvårdnad. Avancerad omvårdnad 

kännetecknas av att ambulanssjuksköterskan vid komplexa situationer ska kunna ge 

omvårdnad till berörd patient och dess anhöriga, där integritet, värdighet och 

självbestämmande respekteras och bevaras. Ambulanssjuksköterskan ska se varje patient som 

en unik individ och därigenom kunna ge omvårdnad utifrån individens unika behov. Vidare 

innefattar avancerad omvårdnad att ambulanssjuksköterskan ska leda omvårdnadsarbetet, 

samt vidareutveckla den verksamhet vederbörande arbetar i. Om ambulanssjuksköterskan 

upptäcker svagheter i arbetet förväntas vederbörande genomföra åtgärder som bidrar till 

förbättringar i verksamheten. Exempel på åtgärder i en sådan situation kan vara att medverka i 

framtagandet av nya behandlingsriktlinjer eller liknande. Att driva omvårdnaden framåt 

genom utveckling är således en väsentlig arbetsuppgift för en ambulanssjuksköterska (Edberg 

et al., 2013). 

 

 

Utbildning 

 

För att uppnå formell kompetens, och således arbeta som ambulanssjuksköterska finns det i 

Sverige idag en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård 

omfattande 60 högskolepoäng på flertalet orter runt om i landet. Utbildningen har funnits i 

dess nuvarande form sedan år 2001, och är en reglerad utbildning som ger en yrkesexamen på 

avancerad nivå samt en skyddad yrkesbeteckning (Högskoleförordningen SFS 1993:100).  

 

Att läsa en specialistutbildning och gå från att vara grundutbildad sjuksköterska till 

specialistsjuksköterska, och således vara novis i sin nya kommande yrkesroll kan vara mycket 

omtumlande, detta p.g.a. att vederbörande lämnar en trygg zon, och istället går in i en ny icke 

känd zon. Detta är en tidskrävande process, och kräver att vederbörande får möjlighet att 

anpassa sig i den nya rollen som specialistsjuksköterska, samt att vederbörande lär sig hur hon 

bör agera och bete sig i olika situationer (MacLellan, Levett-Jones & Higgins, 2015). 

 

Efter genomgången specialistutbildning förväntas ambulanssjuksköterskan ha en 

handlingsberedskap inför oförutsedda och varierande uppdrag, ofta med bristfällig 

information, i varierande vårdmiljöer och under förhållanden som många gånger kan vara 

ogynnsamma (Suserud & Svensson, 2016). Enligt Svenska Universitets- och högskolerådet 

(2015) ska en specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård kunna bedöma 

patienter med både somatiska och psykiatriska tillstånd, och omedelbart kunna vidta 

behandlingsåtgärder i mötet med en sjuk och/eller skadad individ oavsett omständigheterna 

kring händelsen. Ambulanssjuksköterskan ska även kunna uppvisa en förmåga att kunna 

hantera och applicera sin specialistkunskap vid stora olyckor och katastrofer (Suserud & 

Svensson, 2016).  
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Svensson & Fridlund (2008) beskriver att den grundutbildade sjuksköterskan efter sin 

specialistutbildning till ambulanssjuksköterska upplever att utbildningen har försett 

vederbörande med ökad kunskap, och att kunskapen i sin tur gör att ambulanssjuksköterskan 

upplever en ökad känsla av trygghet i sin yrkesroll. Dock påvisar Hörberg, Jirwe, Kalén, 

Vicente & Lindström (2017a) att den novisa ambulanssjuksköterskan i sin nya yrkesroll kan 

uppleva en känsla av osäkerhet inför sina nya arbetsuppgifter, uppleva stress samt att 

vederbörande tvivlar på sig själv och sin kompetens. Dessa känslor kan tillsammans med den 

novisa ambulanssjuksköterskans ringa erfarenhet av vissa specifika situationer medföra en 

risk att patienter ej får den vård och behandling som krävs vid ett nytt patientmöte.  

 

Från novis till expert  

 

Omvårdnadsteoretikern Patricia Benner beskriver en teori gällande hur den grundutbildade 

sjuksköterskan går ifrån att vara Novis till att bli Expert. Benners teori visar och förtydligar 

hur den grundutbildade sjuksköterskan utvecklar sin yrkesroll gällande erfarenhet och 

trygghet i sin yrkesroll genom att påvisa olika stadier. Det första stadiet benämns som novis. 

Den novisa grundutbildade sjuksköterskans brist på egen erfarenhet och kunskap medför att 

vederbörande agerar utifrån gällande regler, lagar och riktlinjer som återfinns i verksamheten. 

Detta medför således att den novisa grundutbildade sjuksköterskan blir mindre flexibel och 

har svårt att anpassa sig till nya situationer som uppstår. Det andra stadiet är avancerad 

nybörjare, vilket innebär att den grundutbildade sjuksköterskans kunskap och erfarenhet har 

ökat, vilket speglar hur vederbörande hanterar en specifik situation. Det tredje stadiet är 

kompetent och innefattar att den grundutbildade sjuksköterskan nu kan bemästra olika 

situationer och har utvecklat ett kritiskt förhållningssätt. Det fjärde stadiet är skicklig där den 

grundutbildade sjuksköterskan nu har samlat på sig egna erfarenheter och kan således planera 

och arbeta utifrån sin egen förvärvade kunskapsbank. Det femte och sista stadiet är expert. 

Här har den grundutbildade sjuksköterskan samlat på sig ännu mer erfarenhet och kunskap 

jämfört med tidigare. En prioriteringsförmåga har utarbetats under tidens gång och därför kan 

den planera sitt agerande utifrån vad som är viktigast i just den specifika situationen (Benner, 

1993).  

 

Att gå från att vara novis till expert är således applicerbart hos såväl den grundutbildade 

sjuksköterskan som hos den specialistutbildade ambulanssjuksköterskans i dennes 

professionella utveckling. Enligt Saintsing, Gibson och Pennington (2011) står den novisa 

grundutbildade sjuksköterskan inför flertalet utmaningar under sitt första år i kliniskt arbete. 

De beskriver också att den novisa grundutbildade sjuksköterskan har en större benägenhet att 

begå misstag i sitt arbete än den erfarna grundutbildade sjuksköterskan. Vidare menar 

Svensson & Fridlund (2008) att den novisa ambulanssjuksköterskan kan vara naiv i sina 

beslut och ställningstagande då vederbörande är ny i sin yrkesroll, och att vederbörande 

upplever att allting löser sig på ett eller annat sätt. De menar även att ju längre 

ambulanssjuksköterskan har arbetat desto mer har vederbörande upplevt. Därav upplever den 

erfarna ambulanssjuksköterskan att hon kan bemästra flertalet olika situationer och känna sig 

lugn och trygg i sina beslut.  

 

Hörberg et al. (2017a) beskriver hur den novisa ambulanssjuksköterskan upplever sin nya 

yrkesroll, samt vilket behov av stöd vederbörande önskar. Det framkommer att den novisa 

ambulanssjuksköterskan upplever ett behov av teoretisk fördjupning gällande olika 

sjukdomstillstånd, samt efterfrågar en fördjupning vad gäller det praktiska handhavandet i 

vederbörandes dagliga arbete. Sammantaget påvisar studien att trots att den grundutbildade 
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sjuksköterskan genomgått en specialistutbildning till ambulanssjuksköterska återfinns ett 

behov och en önskan om stöd och fördjupning gällande de olika områden som beskrivs ovan. 

Vidare önskar den novisa ambulanssjuksköterskan stöd och att få möjlighet till reflektion, 

både från kollegor och från den organisation där de arbetar, detta för att på så vis tillåtas växa 

in i rollen som ambulanssjuksköterska och uppnå en ökad känsla av trygghet i sitt dagliga 

arbete.  

 

Granberg (2011) beskriver vikten av en planerad introduktion för den nyanställda. 

Introduktionen är en relevant och väsentlig del vid en nyanställning, detta p.g.a. att den 

formar den nyanställde samt bidrar till att den nyanställde känner sig välkommen på sin nya 

arbetsplats. Introduktionen bidrar även till att den nyanställde får möjlighet att lära känna nya 

kollegor, få en inblick i den nya arbetsplatsens utformning och dess lokala riktlinjer, vilket i 

sin tur underlättar nyanställningen. Den nyanställde lär sig också vad som förväntas av 

vederbörande, samtidigt som vederbörande introduceras i de olika arbetsuppgifter som denna 

förväntas utföra på sin nya arbetsplats. I relation till ambulanssjuksköterskans introduktion 

beskriver Hörberg et al. (2017a) att den novisa ambulanssjuksköterskan önskar en individuellt 

utformad introduktion, där vederbörande tillåts arbeta som tredje person i ett ambulansteam. 

Detta för att tillåtas växa in i sin nya yrkesroll, framförallt under den första tiden i sin nya 

yrkesroll. Vidare önskar den novisa ambulanssjuksköterskan också få konstruktiv feedback 

från ambulansteamet under sin introduktion för att kunna utvecklas i sin nya yrkesroll. 

 

 

Ambulanssjuksköterskans profession 
 

Ambulanssjuksköterskan vårdar alla typer av patienter, allt ifrån pågående förlossningar till 

äldre patienter med akuta vårdbehov d.v.s. patienter i livets alla olika faser (Suserud & 

Svensson, 2016), samtidigt som ambulanssjuksköterskan förväntas kunna rädda liv i en 

hjärtstoppssituation (RAS, 2017). Detta innebär att vederbörande snabbt ska kunna bedöma 

och prioritera vårdåtgärder för patienter med livshotande tillstånd, samtidigt som 

vederbörande ska kunna vårda patienter i situationer som är av mindre akut karaktär (Suserud 

& Svensson, 2016).  

 

Med utgång från patientens individuella behov och ibland komplicerade sjukdomsbild, ska 

ambulanssjuksköterskan således självständigt och med begränsade resurser ansvara för 

avancerad omvårdnad i den prehospitala miljön, vilket ofta innefattar att arbeta under 

pressade arbetsförhållanden (Suserud & Svensson, 2016). Svensson & Fridlund (2008) 

belyser i sin studie att ambulanssjuksköterskan kan känna en oro över att vara otillräcklig och 

inte klara av de olika patientmöten vederbörande dagligen ställs inför. Vidare anser 

ambulanssjuksköterskan att det är viktigt att vara förberedd på alla sorters situationer, och att 

särskilt de situationer som vederbörande ställs inför väldigt sällan kan leda till en känsla av 

osäkerhet. Exempel på situationer som ambulanssjuksköterskan ofta känner sig osäker inför är 

att möta ett sjukt barn eller att assistera vid en pågående förlossning, detta eftersom 

vederbörande då upplever att de verkligen måste göra allt rätt, och att de av patient och 

anhöriga förväntas hantera situationen. 

 

Utöver att kunna ge god vård, medicinsk behandling och avancerad omvårdnad måste 

ambulanssjuksköterskan också kunna dokumentera och rapportera till mottagande enheter, 

arbeta och vara väl förtrogen med gällande riktlinjer och direktiv, kunna hantera vålds- och 

hotsituationer, ha kännedom om hygienrutiner och rutiner för att förebygga smittspridning 

samt kunna upprätta en prehospital sjukvårdsledning (Suserud & Svensson, 2016). Vidare 
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förväntas ambulanssjuksköterskan också arbeta med samverkan med exempelvis 

räddningstjänst och polis i flertalet komplexa situationer, samt att leda det dagliga 

omvårdnadsarbetet i ambulansteamet (RAS, 2012).  

 

Ambulanssjuksköterskan måste dagligen besluta om behandling och omvårdnad i flertalet 

komplexa patientmöten. Beslutsprocessen under dessa patientmöten innefattar en rad olika 

beslut, vilka inkluderar nödvändiga observationer på plats, samtidigt som vederbörande 

beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas för att ge patienten optimal vård och behandling. 

Ambulanssjuksköterskan försöker således identifiera patientens problem och därefter ta ett för 

situationen relevant beslut. Då ambulanssjuksköterskan identifierar ett specifikt problem hos 

en patient, och tolkar den information som framkommer under anamnes tagningen, så 

kommer denna tolkning att påverkas av ambulanssjuksköterskans erfarenhet, om denne är 

novis eller expert. De beslut som ambulanssjuksköterskan tar påverkas även av andra faktorer, 

såsom exempelvis stress, vilken kan komma att påverka beslutstagandet oavsett om 

ambulanssjuksköterskan är novis eller expert (Gunnarsson & Warrén Stomberg, 2008). Även 

Wihlborg, Edgren, Johansson & Sivberg (2017) beskriver att stress kan påverka 

ambulanssjuksköterskans beslut negativt. Samtidigt beskriver de att vid de tillfällen då 

ambulanssjuksköterskan tvingas hantera en stressfull situation och en hög arbetsbelastning, 

ser vederbörande detta som att de stärks i sin yrkesroll och i sin kompetensutveckling. Även 

Svensson & Fridlund (2008) visar på att en viss mängd stress och upplevd oro är positivt, då 

det bidrar till att ambulanssjuksköterskan är mer skärpt i det kommande patientmötet.  

 

 

Ambulanssjuksköterskans kompetens 

 

Gunnarsson & Warrén Stomberg (2008) menar att de beslut som tas påverkas av 

kunskapsnivån hos ambulanssjuksköterskan, varav utbildning ses som en nödvändig faktor för 

att kunna ta korrekta beslut. Enligt Schutz (1997) kännetecknas kompetens av förmågan att 

fatta beslut och lösa problem. Vidare beskriver Engquist (2013) att kompetens är ett relativt 

begrepp som innefattar ett krav att åstadkomma något. Kompetens innefattar således inte 

enbart kunskap och erfarenhet, utan det krävs också att dessa komponenter tillsammans 

frambringar ett resultat. Den enskilda specialistsjuksköterskans kompetens är också 

avgörande för kvalitén i omvårdnaden. Detta genom vederbörandes bemötande gentemot 

patienten samt genom de omvårdnadsinsatser som utförs. Vidare har specialistsjuksköterskan 

också en viktig roll, och ett stort ansvar i, att initiera och bedriva förbättringsarbeten, samt 

implementera forskningsresultat inom sitt specialistområde. Utöver detta ska vederbörande 

bedriva en säker vård och skydda patienten mot vårdskada (Edberg et al., 2013). 

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor har tagit fram en kompetensbeskrivning för den 

specialistutbildade ambulanssjuksköterskan, vilken svarar upp mot de riktlinjer som 

Socialstyrelsen ställer på en kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. 

Kompetensbeskrivningen är speciellt viktig för att tydliggöra professionens ansvar och 

uppgifter mot patienter, vårdgivare och samhället (RAS, 2012).  

 

I en studie av Wihlborg et al. (2017) ses ett uttalat samband mellan kompetens och en formell 

utbildning på universitetsnivå. I studien framkommer att ambulanssjuksköterskan lägger stor 

tonvikt på den formella utbildningen för att utveckla sin kompetens, det framkommer även att 

erfarenhetsbaserad kunskap är lika viktig som den teoretiska kunskap som erhålls under 

utbildningen till ambulanssjuksköterska. I vissa fall anses den erfarenhetsbaserade 

utbildningen till och med vara den viktigaste komponenten vid kompetensutveckling hos 

ambulanssjuksköterskan, särskilt om den uppkommit genom reflektion. 
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Ambulanssjuksköterskan upplever således att det är mycket viktigt att få utrymme för 

reflektion då detta anses stimulera den egna utvecklingen. Gunnarsson Warrén Stomberg 

(2008) beskriver att kunskapsnivån hos ambulanssjuksköterskan ökar genom att vederbörande 

får begå sina egna misstag, samt att vederbörande får reflektera över alternativa lösningar vid 

olika patientmöten. På så vis kan ambulanssjuksköterskan utveckla olika copingstrategier som 

vederbörande kan använda och relatera till vid kommande patientmöten.  

 

En annan faktor av betydelse för ambulanssjuksköterskans kompetensutveckling är enligt 

Wihlborg et al. (2017) möjligheten till feedback efter ett patientmöte. I studien framhävs 

avsaknad av feedbacksystem där ambulanssjuksköterskan ges möjlighet till återkoppling 

gällande de patienter vederbörande vårdat. På grund av avsaknad av feedbacksystem kan 

ambulanssjuksköterskan i vissa fall uppleva en känslomässig tomhet efter ett utmanande 

patientmöte, vederbörande anser dock att det kan ge en möjlighet till personlig 

kompetensutveckling i situationen. Om feedback hade använts på regelbunden och daglig 

basis anser ambulanssjuksköterskan att vård och behandling vid kommande patientmöten 

hade kunnat optimeras. 

 

Att vårda patienter med svåra skador och i komplexa situationer där ambulanssjuksköterskan 

står som ensam ansvarig kan vara oerhört känslomässigt påfrestande (Svensson & Fridlund, 

2008). Gunnarsson & Warrén Stomberg (2008) beskriver i sin studie vikten av en god 

kommunikation med kollegan. Även Wihlborg et al. (2017) menar att en god och funktionell 

kommunikation med kollegan är en nödvändighet, men även att ett gott samarbete med 

kollegan är av stor betydelse för att uppnå optimala förutsättningar i patientmötet. Vidare 

påvisas värdet av att ha en erfaren och kompetent kollega vid sin sida i det dagliga arbetet, då 

ambulanssjuksköterskan på detta vis utvecklar både sin kompetens, perceptionsförmåga och 

förståelse, samt upplever en känsla av ökad trygghet i sin yrkesroll. Även Svensson & 

Fridlund (2008) beskriver vikten av att ha en kompetent kollega, detta för att uppnå en ökad 

känsla av trygghet och för att minska oron inför det kommande patientmötet. Vidare belyser 

Gunnarsson & Warrén Stomberg (2008) vikten av ett gott samarbete med sin kollega för att 

känna sig trygg i sin yrkesroll. Enligt Svensson & Fridlund (2008) upplever 

ambulanssjuksköterskan en ökad känsla av osäkerhet om vederbörande saknar förtroende för 

kollegan. Wihlborg et al. (2017) beskriver att ett icke fungerande teamarbete där 

ambulanssjuksköterskan upplever att kollegan har en kunskapsbrist, och/eller att 

vederbörande har en negativ attityd påverkar ambulanssjuksköterskans kompetensutveckling 

negativt.  
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Problemformulering 
 

Tidigare studier har visat att arbetet som ambulanssjuksköterska är ett komplext och varierat 

arbete. Samhället, andra blåljusaktörer såsom polis och brandkår, men även 

ambulanssjuksköterskans kollega förväntar sig att ambulanssjuksköterskan använder sig av 

sin förvärvade kunskap och erfarenhet för att hantera de olika situationer som kan uppstå i det 

dagliga arbetet. Detta kan innebära att den novisa ambulanssjuksköterskan upplever en känsla 

av osäkerhet inför situationer och händelser som vederbörande ej tidigare har erfarenhet av. 

Att förväntas hantera sådana situationer kan medföra en känsla av stress, nervositet och 

otillräcklighet, samt en minskad känsla av trygghet hos den novisa ambulanssjuksköterskan. 

Dessa känslor kan även bidra till att adekvat vård och behandling gentemot patienten blir 

bristfällig eller uteblir. Då det endast finns enstaka studier som belyser hur den novisa 

ambulanssjuksköterskan upplever sin nya yrkesroll är intentionen till denna studie att 

frambringa ytterligare kunskap inom området som kan bidra till att förbereda den nyblivna 

ambulanssjuksköterskan inför sin framtida yrkesroll. 
 

SYFTE 
 

Syftet var att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vara ny i sin yrkesroll. 
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METOD 
 

Ansats 
 

En kvalitativ metod med induktiv ansats i form av en intervjustudie användes då upplevelser 

efterfrågades för att besvara studiens syfte. En kvalitativ ansats innebär att 

intervjupersonernas egna unika och djupgående upplevelser av hur de upplever ett visst 

specifikt fenomen återberättas (Polit & Beck, 2012). Den information som återges av 

respondenterna är en primär uppgift och ska således återges i dess uttryckliga form. Alltså kan 

kvalitativa studier medföra en djupare förståelse för hur ett visst fenomen ter sig (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Huvudpersonen i kvalitativa studier är respondenten och dess upplevda 

fenomen (Olsson & Sörensen, 2011; Danielson; 2012).     

Design 

 

För genomförandet av studien användes semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer innebär att vederbörande följer ett antal förbestämda frågor utifrån en intervjuguide. 

Intervjuguiden i denna studie inspirerades av Kvale & Brinkmann (2014) med mål att få 

respondenten att svara på frågor som var relevanta för studiens syfte (Danielson, 2012) 

(bilaga 1). Dock fanns det en frihet i samtalet under intervjun som bidrog till att respondenten 

fritt kunde återge sina egna upplevda upplevelser på ett djupgående plan. Detta kunde 

innebära att frågorna ej behövde ställas i en exakt ordning. Således genomsyrade flexibilitet 

de semistrukturerade intervjuerna allt eftersom intervjuerna fortlöpte (Polit & Beck, 2012; 

Danielson, 2012).    

Urval 
 

För att finna lämpliga respondenter till studien skapades inklusionskriterier. Dessa kriterier 

bestod av att samtliga respondenter skulle vara legitimerade sjuksköterskor med 

specialistutbildning inom ambulanssjukvård samt att vederbörande skulle ha arbetat som 

ambulanssjuksköterska i mindre än 12 månader. Respondenterna skulle också vara aktivt 

verksamma inom ambulanssjukvården i södra Sverige. Exklusionskriteriet var att ingen av de 

tilltänkta respondenterna skulle ha någon personlig kännedom om någon av de båda skaparna 

till studien. Det geografiska området där respondenterna var verksamma valdes genom ett 

bekvämlighetsurval på grund av de logistiska aspekterna samt tidsaspekten (Polit & Beck, 

2012). Efter att ovan nämnda region valts genomfördes ett strategiskt urval av respondenterna 

inom denna region. Ett strategiskt urval i intervjustudier benämns i litteraturen som att 

skaparna av studien väljer ut respondenter till studien baserat på hur väl respondenternas 

efterfrågade erfarenhet matchar studiens syfte (Polit & Beck, 2012; Jakobsson, 2011). I detta 

fall togs en kontakt med berörd verksamhetschef efter utskicket av informationsbrevet för att 

med vederbörandes hjälp identifiera lämpliga respondenter som endast arbetet 12 månader 

eller kortare tid. Sammanlagt planerades studien innehålla sex till åtta djupgående intervjuer 

där varje intervju beräknades att ta cirka 30 minuter (Trost, 2010). Genom ovanstående åtgärd 

var intentionen att få en så heterogen grupp av respondenter som möjligt för att på så vis få 

respondenter med varierande ålder, kön och arbetsplats, detta för att erhålla en variation av 

respondenternas upplevelser och intryck (Polit & Beck, 2012).  
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Datainsamling 

 

Innan intervjuerna med respondenterna genomfördes en provintervju vardera. En provintervju 

benämns i litteraturen som ett tillfälle att praktiskt testa vald inspelningsutrustning och ställa 

frågor till intervjupersonen utifrån intervjuguiden. På så vis ges det möjlighet att identifiera 

möjliga fallgropar och rätta till eventuella praktiska olägenheter innan de faktiska intervjuerna 

ägde rum (Danielson, 2012).  

Vald inspelningsutrustning till intervjun bestod av en inspelningsapplikation på en 

mobiltelefon, vilket respondenterna också informerades om innan intervjun. Efter genomförd 

intervju konverterades den inspelade ljudfilen till mp3 format och fördes över på ett USB 

minne. Vidare fick respondenterna information om att det insamlade materialet skulle 

förvaras i säkerhetsskåp (Kvale & Brinkmann, 2014; Polit & Beck, 2012). Platsen för 

intervjuerna arrangerades i samråd med respondenterna, och i enlighet med Polit & Beck 

(2012) genomfördes intervjuerna i ett avskilt rum utan möjlighet för störande moment, samt i 

en miljö som kändes avslappnad och trygg för respondenten. Frågorna som skapades för att 

ingå i intervjun bestod av öppna frågor som var korta och koncisa. Att inte ställa frågor som 

endast kan besvaras med Ja eller nej bidrog till att kvalitativ och djup information erhölls från 

respondenterna (Kvale & Brinkmann, 2014; Carlander & Carlander, 2007). 

Skaparna av studien delade upp intervjuerna emellan sig, vilket innebar att vardera tre stycken 

intervjuer enskilt med de olika respondenterna genomfördes. Efter att samtliga intervjuer var 

genomförda lyssnades materialet sedan gemensamt igenom för att få en uppfattning om det 

insamlade materialet. Därefter transkriberades innehållet i intervjuerna. Varje skapare av 

studien transkriberade sina egna genomförda intervjuer. Transkriptionen skedde via 

skrivarprogram på dator. Frågorna under intervjun kodades till bokstaven “F” och 

respondenternas svar kodades till bokstaven “R”, detta för att särskilja dem åt vid 

transkriberingen (Polit & Beck, 2012). Varje intervju avidentifierades och erhöll ett nummer 

mot en kodlista som sedan förvarades i säkerhetsskåp för att vara oåtkomligt för obehöriga 

(Danielson, 2012). 

 

Dataanalys 

 

Det insamlade materialet analyserades sedan med hjälp av en induktiv ansats. En induktiv 

ansats benämns i litteraturen som en förutsättningslös analys av det insamlade materialet, som 

i denna studie bestod av respondenternas upplevelser och berättelser, där det avslutningsvis 

utvecklas slutsatser gällande respondenternas upplevelser (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2008). 

 

Vidare användes en manifest innehållsanalys vid bearbetning av det insamlade materialet. Vid 

en manifest innehållsanalys presenteras det insamlade och analyserade materialet utan egna 

tolkningar av respondenternas erfarenheter och upplevelser (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2008). Till hjälp användes Lundman & Hällgren-Graneheims (2008) metod för 

innehållsanalys. Denna metod användes efter transkriptionen, och innefattade att 

meningsenheter som överensstämde gentemot studiens syfte lyftes ut, och färgmarkerades 

med röd färg. Dessa kunde utgöras av olika meningar eller stycken av text som framkom 

under intervjun. Varje meningsenhet fick sedan ett nummer för att kunna spåras tillbaka till 

rätt intervju. Vidare kondenserades meningsenheten för att göra texten kortare och därmed 

mer lätthanterlig i den vidare analysprocessen. Därefter abstraherades den kondenserade 
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texten och en kod som beskrev en meningsenhets innehåll kortfattat skapades. I nästa steg 

sorterades samtliga koder utifrån deras samhörighet och skillnader för att på så sätt bilda 

underkategorier vartefter kategorier slutligen skapades (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2008).  

 

Tabell 1. Exempel på analysmatris 

 

 

 

 

 
 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Gäller att vara rätt 

så flexibel, man 

måste på något sätt 

vara rätt så lugn i sig 

själv för man hamnar 

i situationer där man 

är oftast kanske lite 

ensam och det är lite 

klurigt. 

 

 

  

Gäller att vara 

flexibel, måste 

vara lugn i sig 

själv. Hamnar 

i situationer 

där man ofta 

är ensam och 

det är lite 

klurigt. 

Flexibel 
 
Lugn  
 
Klurig 
 

 

 

Egenskaper 
Rollövergång 

Osäkerheten grundar 

sig väl oftast på att 

saker som man inte 

varit med om tidigare 

liksom men eh utsätts 

du inte för någonting 

så blir du inte så 

säker på det heller. 
 

Osäkerheten 

grundar sig på 

saker man ej 

varit med om. 

Om man inte 

utsätts för 

något blir man 

inte säker. 
 

Osäkerhet 
 

Känslor Trygghet 

Man har en patient i 

taget, man har ledigt 

mellan patienterna 

och det, sen är det ett 

jättekul jobb, man får 

mycket frihet i att 

tänka själv. 

En patient i 

taget, ledigt 

mellan 

patienterna, 

mycket frihet 

att tänka själv. 

En patient 

i taget. 
 

 
Frihet 
 

Beslutsfattande och större 

ansvar 
Rollövergång 
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Forskningsetiska övervägande 

 

Vid vetenskapliga studier är Helsingforsdeklarationen ett verktyg som kan användas av 

forskaren i bedömningen av de aktuella studierna och deras etiska förhållningssätt. I 

deklarationen finns det beskrivet de olika krav som forskaren och den aktuella studien bör 

förhålla sig till för att studien ska bedömas som etiskt korrekt (World Medical Association, 

2013; Olsson & Sörensen, 2011). I föreliggande studie användes kravet på samtycke som 

inhämtades genom att ett informationsbrev till verksamhetschefen ut där studiens syfte och 

metod beskrevs (bilaga 2). Efter att respondenterna valts ut skickades sedan ett 

informationsbrev till respondenterna där beskrivning av studiens syfte och metod 

tydliggjordes. En blankett med informerat samtycke bifogades i brevet där det även stod att 

respondenterna deltog frivilligt i intervjun, att deras anonymitet bevarades samt att de när som 

helst under intervjuns gång hade möjlighet att avbryta intervjun utan att bli ifrågasatta. Även 

intervjuguiden bifogades till respondenterna. Studien genomfördes i syfte att skapa vidare 

kunskap. Vid sökningar efter vetenskaplig evidens till denna studie söktes därför vetenskap 

med dessa kriterier i åtanke. Detta genomfördes således för att säkerställa att det togs hänsyn 

till respondenternas integritet och självbestämmande.  

 

Förförståelse 
 

Olsson & Sörensen (2011) beskriver vikten av att forskarna innan starten av en studie 

reflekterar över sin förförståelse i relation till studien och dess syfte. Reflektion bidrar till en 

ökad medvetandegrad om hur den egna förförståelsen kunde ha inverkan på denna 

intervjustudie. Författarna till den här studien har arbetslivserfarenhet från 

ambulanssjukvården i Skåne. Vidare har de en gång i tiden varit nyanställda och upplevt en 

känsla av osäkerhet och nervositet inför sina nya arbetsuppgifter. Det har framkommit att 

dessa känslor även har delats av nya kollegor på respektive arbetsplats. Diskussioner har 

därav förts kontinuerligt under arbetets gång, och reflekterande tillvägagångssätt har använts 

dels sinsemellan, dels med berörd handledare, för att på så vis säkerställa en objektivitet 

gentemot studien och dess genomförande och således inte låta sig påverkas av egna 

erfarenheter och förförståelser. 
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RESULTAT 

 

Resultatet i denna studie grundades på sex stycken genomförda intervjuer där två män 

och fyra kvinnor deltog. Åldern på respondenterna varierade mellan 26-40 år, och de var 

verksamma på tre olika ambulansstationer i södra Sverige. Arbetslivserfarenhet som 

sjuksköterska varierade mellan fyra till 11 år, och erfarenhet som specialistutbildad 

ambulanssjuksköterska varierade mellan fem till 11 månader. Efter genomförd analys kunde 

tre huvudkategorier och sju underkategorier skapas och redovisas. De tre huvudkategorierna 

var Rollövergång, Trygghet och Kompetens. Vidare återfinns citat för att synliggöra och 

förtydliga resultatet. 

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

 

 
 

 

Rollövergång 
 

Respondenterna upplevde att ambulanssjuksköterskan bör besitta flertalet olika egenskaper i den 

nya yrkesrollen. Vidare upplevde de ett utökat ansvar i den nya rollen som 

ambulanssjuksköterska., vilket resulterade i följande underkategorier; Egenskaper och 

Beslutsfattande och större ansvar. 
 

Egenskaper 

 

Under intervjuerna återgav respondenterna olika egenskaper som de förväntade sig hos en 

ambulanssjuksköterska. Viktiga egenskaper som beskrevs var att ambulanssjuksköterskan 

skulle vara påläst och kunnig inom en rad olika områden, samtidigt som vederbörande skulle 

kunna inge trygghet och ett lugn trots att denne var ny i sin yrkesroll. Respondenterna 

berättade vidare att de ansåg att den nya ambulanssjuksköterskan behövde känna sig trygg i 

sin yrkesroll, även om detta var svårt när vederbörande var ny. Även om 

ambulanssjuksköterskan inte kände sig säker i alla situationer skulle vederbörande ändå 

försöka utstråla att situationen var under kontroll, detta för att förmedla en trygghet och ett 

lugn till patienten. Den nya ambulanssjuksköterskan behövde också ha en handlingsberedskap 

för att kunna ändra tempo i olika situationer, då en utlarmning som till en början verkade 

okomplicerad kunde visa sig vara värsta möjliga och tvärtom. 

Rollövergång  Egenskaper 

 

Beslutsfattande och större ansvar 

Trygghet  Känslor 

 

Förberedelse inför patientmötet 

 

Teamarbetet med kollegan 

Kompetens  Behov av utbildning 

 

Utveckling 
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Respondenterna ansåg även att den nya ambulanssjuksköterskan måste kunna visa empati och 

inneha förmågan att sätta sig in i varje unik individs situation, samtidigt som vederbörande 

ska vara ödmjuk inför sitt arbete och öppen för att omvärdera sina beslut om så krävs.  

 

“.....så länge du är ödmjuk så kommer du komma långt …” (Respondent 2). 

 

Det framkom också att ambulanssjuksköterskan förväntades vara stresstålig, inneha en stor 

dos tålamod samt vara snäll. Vidare belyste samtliga respondenter vikten av att den nya 

ambulanssjuksköterskan skulle vara flexibel och lösningsinriktad, då det förväntades att 

vederbörande skulle kunna lösa flertalet olika situationer. 

 

 

“.....man bör va flexibel, man bör va lösningsorienterad eh och man bör vara empatisk och 

kunna sätta sig in i folks situation….. man behöver va ehm snabb på att fatta beslut men 

också open minded och öppen för att ändra sig och omvärdera…..” (Respondent 3). 

 

 

Beslutsfattande och större ansvar 

 

Att vara ny ambulanssjuksköterska innebar enligt respondenterna att de inte kunde luta sig 

tillbaka lika mycket som tidigare när de inte var specialister, att de var tvungna att vara mer 

på hugget och övervaka situationen. De kunde ibland uppleva att de var väldigt ensamma i en 

situation, att de inte hade samma skyddsnät bakåt så som på sjukhuset, och att det var viktigt 

att vederbörande kände sig trygg i det, detta kunde upplevas som en svårighet. Dock påtalade 

de att den nya yrkesrollen innebar en väldigt stor frihet och att det var positivt att de bara hade 

en patient i taget. 

 

Det framkom att ambulanssjuksköterskan måste våga ta ansvar, samt att vederbörande måste 

våga lita på sig själv och sina beslut. Vidare upplevde respondenterna att den första tiden med 

ansvaret och besluten som det innebar att vara ambulanssjuksköterska kunde vara läskig, och 

att de fick respekt för vad arbetet som ambulanssjuksköterska innebar. 

 

“.....då hade jag lite erfarenhet med mig men jag man får en väldig respekt för hela för 

arbetet och för de uppgifterna som man har och de det oerhörda ansvar som man får på sina 

axlar efter att ha eller liksom jag, jag är inte så gammal och har inte jobbat så länge och jag 

har inte så mycket livserfarenhet och då kommer man ut och jobbar med en 

ambulanssjukvårdare som är kanske i 50 års åldern och har jobbat med detta i liksom 35-40 

år av sitt liv liksom höll jag på och säga men eh då inser man liksom lite här kommer jag och 

har ett ansvar över både den personen och hela bilen och patienten och mig själv, eh och 

ställs inför nya situationer där man inte har någon aning om vad det handlar om i princip. Eh 

jätte stort ansvar och det var man kanske inte heller riktigt förberedd på.....”  

(Respondent 2). 

 

Vidare upplevde respondenterna att de kunde känna att det var särskilt svårt att ta beslut i de 

situationer där de tvingades ta beslut om att inga medicinska åtgärder skulle vidtas med 

patienten.  
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Respondenterna ansåg också att arbetet med en ambulanssjukvårdare, vars utbildning var 

mindre omfattande jämfört med en specialistutbildad ambulanssjuksköterska, kunde medföra 

en avsaknad av möjlighet att diskutera beslut gällande omhändertagandet av patienterna. De 

upplevde att ambulanssjukvårdarna ibland kunde se saker och ting ur ett annat perspektiv, och 

att den nya ambulanssjuksköterskan då tvingades stå på sig och vara stark i situationen. Den 

nya ambulanssjuksköterskan var således tvungen att försöka förmedla det denne kunde och 

visste utifrån vederbörandes medicinska bakgrund. 

 

“.....mina sjukvårdare är jättebra, men dom vet varför saker och ting händer, eller dom vet att 

har vi detta så kan detta hända, men dom vet inte varför det kan hända. Eh, och då kan dom 

nonchalera saker som jag kan se, förutse, samtidigt så kan dom hjälpa mig med mycket, men 

att just, att det är mitt ansvar…..” (Respondent 5). 

 

Vidare belyste respondenterna att det kunde vara svårt att säga till erfarna kollegor när de 

kände att de tog fel beslut. De upplevde att det var lätt att de litade på vad kollegor med 

mycket erfarenhet sa och tyckte, även om ambulanssjuksköterskan som var ny i sin yrkesroll 

ansåg att de hade fel. Och att det i slutänden flertalet gånger hade visat sig att det var den nya 

ambulanssjuksköterskan som egentligen hade rätt i frågan. 

 

 

Trygghet  
 

Respondenterna upplevde att trygghet var av stor betydelse i deras nya yrkesroll som 

ambulanssjuksköterska. Upplevelsen av trygghet i den nya yrkesrollen resulterade i följande 

underkategorier; Känslor, Förberedelse inför patientmötet samt Teamarbetet med kollegan. 

 

Känslor 

 

Den nya ambulanssjuksköterskan upplevde diverse känslor i sin nya yrkesroll. Vederbörande  

upplevde att den nya yrkesrollen var spännande, omväxlande, utvecklande och rolig, 

samtidigt som vederbörande kunde uppleva en känsla av nervositet i sin nya yrkesroll.  

 

“.....jag upplever ibland en viss eh, ja, lite fjärilar i magen ibland, oh hur ska jag reda ut 

detta…..” (Respondent 6). 

 

En del respondenter upplevde att de blev inkastade i hetluften direkt, vilket kunde medföra 

känslor som utsatthet och osäkerhet hos ambulanssjuksköterskan. De beskrev också att arbetet 

som ambulanssjuksköterska var ett väldigt utmanande arbete på många plan. De upplevde att 

det tog lång tid att komma in i det, och att vederbörande måste ha ett öppet sinne och kunna 

känna sina egna begränsningar och styrkor för att klara av det. Det framkom också att det var 

positivt om den nya ambulanssjuksköterskan hade arbetat som grundutbildad sjuksköterska i 

ambulans tidigare. Detta p.g.a. vederbörande då hade tidigare kännedom om olika rutiner, 

patientmöten samt vad som förväntades av en ambulanssjuksköterska.  

 

“.....det är ju rätt bra som det funkar idag att man kan faktiskt få en tjänst som allmänutbildad 

och sen kan man läsa efteråt. Jag tycker ändå att det har gett mig rätt mycket att få ha jobbat 

inom yrket ett år för det, annars är det så att du ska ha arbetslivserfarenhet och du ska vara 
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säker som sköterska men det är svårt att vara säker som sköterska i ett jobb jag aldrig provat 

liksom…” (Respondent 4). 

 

Vidare upplevde en del av respondenterna att det inte blev så stor skillnad att gå från att vara 

grundutbildad sjuksköterska i ambulans till att vara ambulanssjuksköterska. De upplevde att 

det var en mycket större skillnad att gå från att arbeta som grundutbildad sjuksköterska på 

sjukhus, där de i stort sett inte behövde tänka självständigt utan bara göra som de blev 

tillsagda. Dock upplevde respondenterna att under den tid de arbetat som grundutbildad 

sjuksköterska i ambulans kunde de gömma sig lite i skuggan av ambulanssjuksköterskan, 

vilket kändes tryggt och säkert. Detta p.g.a. att det var ambulanssjuksköterskan och inte den 

grundutbildade sjuksköterskan som stod för beslut och ansvar i slutändan. Vidare påtalade de 

att den nya yrkesrollen innebar en väldigt stor frihet och att det var positivt att de bara hade en 

patient i taget. 

 

Situationer som gjorde att ambulanssjuksköterskan kunde uppleva en känsla av osäkerhet var 

situationer som inträffade sällan såsom exempelvis situationer med svårt sjuka barn och 

pågående förlossningar. Respondenterna satte denna osäkerhet i samband med att de kände att 

de hade en bristande utbildning och lite erfarenhet av dessa två patientkategorier. Det 

framkom att redan när respondenterna såg att det var ett barnlarm på sin sökare fick de ett 

extra adrenalinpåslag. De upplevde en osäkerhet inför att barn hade andra vitalparametrar och 

andra läkemedelsdoser än vuxna, och att det således var mycket som måste kollas upp som 

inte sitter i ryggraden så som hos vuxna patienter.  

 

Respondenterna kunde dock se fram emot ett larm gällande pågående förlossning med 

skräckblandad förtjusning. De kände att det skulle vara jättespännande att få vara med vid en 

förlossning, och hoppades på att de vid det tillfället skulle arbeta med en erfaren kollega. Å 

andra sidan kände de en stor rädsla för att något skulle gå fel och att transportsträckan till 

sjukhus skulle vara lång. 

 

“Jag tycker att det skulle va sjukt spännande att råka, eller om jag får det, jag hoppas att jag 

har en erfaren människa med mig när jag får det, eh, skräcken är ju att det är jag och en blå, 

eh, grundsyrra som kör ut till eh, en människa ute i ….. eller nåt, och har en pågående 

förlossning där det inte går bra. Eh, där en fot petar ut eller nånting, för jag ska kunna allt. 

Eh, för det kan jag inte.....” (Respondent 5). 

 

Dock uppgav en respondent att vederbörande blivit mindre osäker inför pågående 

förlossningar efter att vederbörande varit med vid några tillfällen. Vidare lyfte respondenterna 

fram att de kände en osäkerhet inför larm med flera skadade.  

 

“.....något som vi inte har det är ju masskadesituationer där det är många skadade, har jag 

inte varit med om, och det kan jag känna en viss osäkerhet i, just MA rollen i, i, i olycksfall 

eller trafikolyckor eller bränder eller annat, det är sällsynt så det hamnar man inte ofta i, det 

kan jag känna mig osäker inför. hur ska man reda det, hur ska man prioritera…..” 

(Respondent 6). 

 

Om ambulanssjuksköterskan tidigare arbetat som grundutbildad sjuksköterska i ambulans 

ingav detta däremot en trygghet hos vederbörande, detta på grund av att vederbörande då 

redan kunde hantera utrustningen i ambulansen och kände till diverse vårdprogram och 

rutiner. En del respondenter ansåg också att deras tidigare arbetslivserfarenhet som 
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sjuksköterska från t.ex. kommunal hemsjukvård, primärvård eller diverse akut inriktning på 

sjukhuset bidrog till en ökad trygghet i mötet med vissa patientkategorier. En patientkategori 

som respondenterna kände en stor trygghet inför var den äldre patienten som inte var svårt 

sjuk, den patient som de träffade på dagligen.  

 

“Ja, men egentligen alltså, den vanligaste patienten, prio 2, äldre patienten, det är min 

specialitet liksom, den kan jag. Jag känner mig trygg, jag känner mig jätte trygg i den 

situationen, jag, det finns utrymme för mig att få dom till att må bättre genom att skoja lite 

lätt i situationen och få till att må bättre liksom för jag känner mig, jag känner mig så säker i, 

i rollen och det jag gör då, så så att där eh ja, den, den äldre prio 2 patienten, den vanligaste 

patienten, den vi gör mest med, den känner jag mig jätte trygg i” (Respondent 4). 

 

Det framkom även att respondenterna kände en känsla av trygghet inför de situationer där 

handlingsförloppet var mer eller mindre förutbestämt så som i situationer där en särskild 

algoritm följdes, samt i situationer där olika vårdprogram och direktiv användes. Dessa 

situationer ansågs inge en känsla av trygghet eftersom de var så inrutade och bestämda redan, 

varav det inte fanns något utrymme att göra någonting utöver det som redan var förutbestämt. 

Ambulanssjuksköterskan visste således vad vederbörande skulle göra i varje litet steg. Och 

skulle något inträffa som gjorde vederbörande vilseledd i situationen så var det bara till att 

återgå till mallen, och då åter ta kontroll över situationen.  

 

“.....jag tycker det är så skönt med dom här situationerna där, en bröstsmärta, oavsett om det 

är en PCI patient eller det bara är bröstsmärta för att jag vet, jag vet vad direktivet säger, det 

är bara att lasta och köra och man ska ta EKG och man ska ge, jag vet precis. I situationerna 

där man vet precis vad man ska göra, hur man ska handla, eh, det är dom jag känner mig 

mest trygg i” (Respondent 5).  

 

Den nya ambulanssjuksköterskan kunde också känna en trygghet i de situationer där 

vederbörande kom fram till platsen och snabbt insåg att det var ett uppenbart dödsfall, och att 

det således inte fanns något att göra för patienten.  

 

“…..även om jag inte kan göra nånting för den döde så kan jag göra ganska så mycket för 

den anhöriga, och det tycker jag om att få göra… vi hade en man som vi inte, som vi 

avslutade hemma på nu för nån vecka sedan, eh, där vi hjälpte honom upp i sängen efteråt, 

och klippte en blomma och satte i handen och vi tände ett ljus… att man faktiskt kan göra det 

här lilla extra, det tycker jag om” (Respondent 5). 

 

 

Förberedelse inför patientmötet 

 

Att vara förberedd inför sin nya yrkesroll och sina nya arbetsuppgifter ansågs vara av stor 

betydelse för respondenterna. Vikten av att läsa på aktuella behandlingsriktlinjer och 

vårdprogram för ambulanssjukvården för att på så vis hålla sig uppdaterade lyftes fram. 

Samtidigt framkom det att respondenterna ibland kunde uppleva en svårighet i att förbereda 

sig på vägen ut till patienten, detta för att det var så många olika situationer som de kunde 

komma att ställas inför. De upplevde att de kunde känna oro och ångest inför att råka ut för 

vissa svåra situationer, och att det enda sättet att lära sig hantera dessa situationer var att få 

vara med om dom. De kunde därigenom lära sig av sina egna misstag om det var något som 
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hade gått fel, men även styrka sig själva i att de faktiskt hade klarat av att hantera situationen.  

 

“.....dom flesta grejorna man har haft ångest för att råka ut för, och när man väl har råkat ut 

för dom och man har löst det, då kan man känna att ja, jag kanske inte gjorde det riktigt rätt, 

men det gick ju bra, och nästa gång ska jag göra så här så blir det ännu mer rätt” 

(Respondent 5). 

 

De menade också att om ambulanssjuksköterskan upplevde en känsla av osäkerhet inför det 

kommande patientmötet så var vederbörande mer benägen att läsa på och kolla upp saker 

innan ankomst till patienten. De försökte således ta tillvara på sin lediga tid på stationen 

genom att exempelvis öva på praktiska moment, och på detta vis förbereda sig inför de 

svårigheter som skulle kunna möta dem under ett uppdrag.   

 

”.....vid utlarmning är det ju inte riktigt den bilden som möter en när man kommer fram. Är 

det något avvikande från det normala och du inte hunnit förbereda dig på vägen, då blir man 

lite ställd…..” (Respondent 1). 

 

Vidare berättade respondenterna om förberedelsen då de fick ett larm med ett sjukt barn. För 

att minska på stressen vid dessa larm förberedde sig respondenterna redan under 

framkörningen till barnet genom att fundera över vilken behandling som skulle kunna bli 

aktuell i det aktuella ärendet. Sedan såg de till att de hade fått information gällande barnets 

ålder, skrev ner eventuella läkemedelsdoser och kontrollerade vilka vitalparametrar de kunde 

förvänta sig i normalfallet.  

 

 

Teamarbetet med kollegan 

 

Respondenterna upplevde att ambulansyrket innebar ett teamarbete. Kollegans kunskap och 

erfarenhet togs tillvara för att på så vis kunna lösa de olika situationer som de kunde komma 

att ställas inför. Det ansågs väsentligt att lyssna på sina kollegor och vara öppen och mottaglig 

gentemot vad kollegan ansåg i specifika situationer. Det framkom att kollegorna var generösa 

med att dela med sig av sin kunskap, oavsett om kollegan var ambulanssjukvårdare, 

grundutbildad sjuksköterska eller ambulanssjuksköterska, och att teamet tillsammans löste de 

olika situationer som uppstod i arbetet.  

 

“.....jag tycker att den man jobbar med är man ett team med och gör tillsammans….. det här 

är en diskussionssport där vi gör det tillsammans, och sen är det är det mitt huvud som ryker 

om det skiter sig, det får jag hoppas att det aldrig gör ju…..” (Respondent 4).  

 

Vidare menade respondenterna att teamarbetet handlade om personligheter, att vederbörande 

måste kunna läsa av personligheter, och desto bättre vederbörande är på det, desto bättre 

samspel blir det i teamet. De upplevde också att samarbetet med äldre och mer erfarna 

kollegor överlag fungerade mycket bra, att det var roligt och utvecklande.  

 

“Jag upplever att det går bra att arbeta med äldre och mer erfarna kollegor. Jag tycker det 

är jättetrevligt, roligt och utvecklande. Jag känner att jag har mycket att lära, och jag vill 

gärna lära mig, och jag vill göra ett bra jobb. Och när jag jobbar med andra som har jobbat 
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en längre tid kan jag ju se hur dom gör, lyssna på hur dom pratar. Passa på att fråga saker 

som man känner sig osäker inför” (Respondent 6). 

 

Respondenterna uttryckte vidare en önskan om att få arbeta med en kollega som också var 

specialistutbildad sjuksköterska den första tiden som ny ambulanssjuksköterska. Dessvärre 

upplevde de att det fanns ett mycket begränsat utrymme för detta. Det framkom däremot att 

respondenterna i vissa fall kunde känna prestationsångest om de arbetade tillsammans med en 

kollega som varit ambulanssjuksköterska en längre tid, och som andra kollegor, inklusive de 

själva, tyckte var väldigt duktig. I dessa situationer upplevde den nya ambulanssjuksköterskan 

att vederbörande hellre hade arbetat med en nyare kollega eftersom vederbörande då istället 

kunde uppleva en känsla av att denne var duktig i sin yrkesroll.  

 

Vidare uttrycktes en önskan om att få möjlighet att ventilera tankar med kollegan gällande 

vissa patientkategorier, samt att ha en kollega med likvärdig medicinsk nivå att dela tankar 

och ideér med. Respondenterna uttryckte även att det var positivt att få arbeta med samma 

kollega flera veckor i sträck, då detta gav en trygghet i den nya yrkesrollen jämfört med när 

de hade varje arbetspass hade en ny kollega. 

 

 

Kompetens 

 

Ambulanssjuksköterskan upplevde olika behov för att utvecklas i sin nya yrkesroll. Dessa 

behov resulterade i följande underkategorier; Behov av utbildning och utveckling. 

 

Behov av utbildning 

 

Respondenterna upplevde att specialistutbildningen till ambulanssjuksköterska gav dem en 

bra grund att stå på inför sin kommande yrkesroll som ambulanssjuksköterskor, och att de fick 

en förståelse för vad det innebar att kalla sig specialistsjuksköterska. Majoriteten av 

respondenterna efterlyste dock en utökad samverkan med andra blåljusaktörer såsom polis 

och räddningstjänst både under sin specialistutbildning och under den första tiden i deras nya 

yrkesroll. Det framkom ett uttalat behov av att träna olika masskadesituationer för att på så vis 

öka kunskapen inom området. Det fanns även ett ökat behov av att få träna specifik 

sjukvårdsledning. Respondenterna gav förslag på att få föreläsningar från 

ambulanssjuksköterskor som arbetat vid större händelser, att få se filmer som visade hur de 

kunde agera vid en större händelse samt att de fick möjlighet till övning med andra 

blåljusaktörer. 

 

“.....kom precis från ett larm där vi samverkade med räddningstjänst och polis, och det gör vi 

inte så mycket på övning tyvärr, det hade ju varit bra för då förstår man varandra, man 

använder samma språk… räddningsledaren kom och frågade mig saker på ett språk som inte 

jag använder mig utav och då blev det lite att jag svarade på nånting som han egentligen inte 

riktigt hade velat ha egentligen liksom, det det krockade lite där, och det hade man ju kunnat 

undvika om man samverkat lite mer…..” (Respondent 4). 

 

Vidare saknade respondenterna fakta gällande vad som händer och sker i kroppen vid olika 

sjukdomstillstånd, d.v.s. ytterligare behov av undervisning inom patofysiologi. Det fanns 

också respondenter som beskrev att de önskade få möjlighet att gå en dag på 



                       

19 

 

förlossningsavdelning då detta inte ingått i deras utbildning. 

 

“.....jag hade tyckt att det hade gett mig en väldig trygghet att få lov och va på förlossningen 

och va med och förlösa ett till två barn i alla fall, eh, för att se hur det går till, hur det ska gå 

till, i ….. fick vi inte det utan vi fick träna på dockor, och det sitter visst också i händerna 

lite….. hela situationen gör att det sätter sig i ryggmärgen nånstans så att man känner att jag 

fixar detta” (Respondent 5). 

 

Dessutom fanns det önskemål om utökad utbildning inom anestesi, då det ansågs som ett 

särskilt viktigt moment i deras arbete att lära sig hantera en fri luftväg. Detta p.g.a. att detta 

för många var ett nytt inslag i yrkesrollen jämfört med det tidigare arbetet som grundutbildad 

sjuksköterska på sjukhus.  

 

“.....patienter med luftvägshinder eller luftvägsbesvär eh kan jag känna en osäkerhet inför för 

att vi har bara 1 veckas anestesi praktik och hålla fri luftväg och det man lärde sig på den 

veckan var att hålla fri luftväg är jävligt svårt och vi har långa transportsträckor så dem kan 

jag absolut känna en osäkerhet inför, jag har inte haft så många patienter innan heller, och 

har vi haft dem så har det oftast varit den vubade kollegan som skött luftvägen, ehm så dem 

har man liksom inte riktigt fått öva på så ofta” (Respondent 3). 

 

Det framkom också att respondenterna önskade att de hade fått specifik utbildning i 

undersökningsteknik då de upplevde detta som en svårighet i sitt arbete, samt att de hade 

uppskattat att få lyssna till föreläsningar inom olika områden. Vidare fanns det önskemål om 

att få vidareutbilda sig i det som upplevdes svårt, detta för att de skulle kunna förbereda sig 

inför sällanhändelser såsom t.ex. situationer med svårt sjuka barn, förlossningar och allvarliga 

händelser där det krävdes samverkan med polis och räddningstjänst. 

 

 

Utveckling 

 

Respondenterna menade att det fanns flera sätt att utvecklas i sin roll som ny 

ambulanssjuksköterska. De menade att det fanns ett egenansvar i att lära sig mer, och att de 

kunde göra det genom att söka information från litteratur och vetenskapliga artiklar, anmäla 

sig till diverse utbildningar som erbjöds, titta på olika klipp på You Tube etc., men framförallt 

genom att bolla patientfall med kollegor. 

 

“Jag kan prata med kollegor, jag kan prata om olika fall, kan söka information, inte stanna 

upp och tro att jag är färdigutbildad, utan hela tiden söka information, kanske läsa nån 

artikel nån gång, bläddra i böcker som jag haft under utbildningen som man inte hann med 

att läsa så noga då, plocka fram dom och leta och läsa” (Respondent 6).  

 

Respondenterna belyste således vikten av att utbyta erfarenheter med andra kollegor, att vara 

lyhörd och lyssna på situationer som andra kollegor varit med om, och att på detta vis 

vidareutvecklas i sin roll som ambulanssjuksköterska. På detta vis kunde den nya 

ambulanssjuksköterskan senare plocka fram och dra sig till minnes tidigare patientmöten som 

vederbörande sedan kunde dra nytta av i framtida patientmöten. Respondenterna uttryckte 
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också att den nya ambulanssjuksköterskan måste våga prova saker inom ramarna för direktiv 

och behandlingsriktlinjer i syfte att utvecklas i sin yrkesroll.  

 

Vidare påtalade respondenterna vikten av att få feedback på sitt genomförda arbete, dels från 

sina kollegor, men även från personer i chefsposition. Dock påtalade de att det tyvärr var 

väldigt sällan de fick möjlighet till feedback.  

 

”.....ibland känna en brist. Man vet inte hur det går för patienten. Får inget svar 

det har ju visats att det utvecklar också oss som sjuksköterska…..” (Respondent 1). 

 

Vidare upplevde de att ambulanssjuksköterskan och dennes kollega var väldigt duktiga på att 

ge positiva komplimanger till varandra, men att de däremot var ganska så dåliga på att ge 

kritik och dålig feedback. De upplevde också att feedback var ett viktigt lärandemoment som 

hjälpte dem att utvecklas i sin nya yrkesroll. Det framkom även att det var av stor betydelse 

att kunna följa upp patienterna efter att de överrapporterats till olika vårdinrättningar. På detta 

vis ansåg respondenterna att de kunde få feedback som ledde till en personlig 

kunskapsutveckling. Respondenterna önskade således att de oftare kunde få möjlighet att följa 

upp patienten, detta då de ansåg att de lärde sig genom att få feedback från sina egna tidigare 

bedömningar.  

 

 

“Jag försöker följa upp en del patienter där jag är osäker, jag har tyvärr en tendens till att 

dra på mig dom här som har ont i örat, nacken, lilltån, eh, höger skinka (skrattar), ja men, 

jag har ingen aning vad det är med dig men du får följa med mig till sjukhuset iallafall…..” 

(Respondent 5).  

 

Dock fanns det respondenter som upplevde att de inte kände något behov av att följa upp 

patienter. De var medvetna om att det kunde vara till en nackdel, och att de hade kunnat 

utveckla sig själva på detta vis, men trots detta kände de inget behov. 

 

Det framkom också att respondenterna erhöll feedback direkt från patienterna vid det aktuella 

patientmötet i form av att patienterna ifråga hade berättat att de var väldigt nöjda, att de kände 

sig trygga och var glada att vederbörande hade kommit för att hjälpa dem. I begreppet 

feedback nämndes också kamratstöd och debriefing i samband med att 

ambulanssjuksköterskan varit med om en jobbig händelse. Respondenterna upplevde att det 

var av stor vikt att sitta ner och diskutera efter en sådan händelse, framförallt med sin kollega. 

Det ansågs viktigt att diskutera igenom händelsen både vad gäller vad som var bra, och vad 

som var mindre bra så att vederbörande kunde utvecklas och ta med sig ny kunskap in i 

liknande situationer framöver. 

 

Samtliga respondenter var överens om att ambulanssjuksköterskan aldrig blir fullärd, det 

fanns alltid något nytt att lära sig, men att de efter ett tag i yrkesrollen hade sett och varit med 

om en del och kunde således lösa många situationer, även om de inte kunde lösa allt. Med de 

kunskaper de hade med sig, upplevde de dock att de alltid kunde vårda efter patientens 

vitalparametrar.  

 

”.....det finns dom som har jobbat i 25 år som aldrig råkat på någonting, sen så finns det dom 

som kommer första veckan och är med på allt liksom…..” (Respondent 1). 
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DISKUSSION 
 

 

Metoddiskussion  
 

För att bedöma kvaliteten på kvalitativa studier används begreppen trovärdighet 

pålitlighet och överförbarhet (Polit & Beck, 2012; Graneheim & Lundman, 2004). Dessa 

begrepp kommer att redogöras i nedanstående text kopplat till denna studie.   

 

 

Trovärdighet 

 

För att generera trovärdighet till denna studie var det väsentligt att studien mätte det som var 

avsett att mäta. Därmed ansågs en kvalitativ ansats vara mest lämpad, detta då kvalitativa 

studier har som intention att fånga respondenternas erfarenheter, upplevelser och känslor 

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

semistrukturerade frågor, vilket bidrog till att respondenterna svarade på frågor som var 

relevanta för studiens syfte. Samtidigt fanns det då en flexibilitet i genomförandet av 

intervjuerna där friheten bidrog till att respondenterna fritt kunde återge sina egna tankar, 

erfarenheter och upplevelser (Danielsson, 2012). 

 

Vid bedömning av kvalitativa studiers trovärdighet ska studiens metoddel vara utförligt 

beskriven för att andra ska kunna återskapa studien (Graneheim & Lundman, 2004). I denna 

studie användes en intervjuguide (bilaga 1) vid genomförandet av intervjuerna. Detta 

underlättade, samtidigt som det bidrog till att få svar på det som avsågs att undersökas. Att 

använda en intervjuguide ansågs även vara av värde för att ställa samma frågor under 

intervjuerna av respektive intervjuare, då vardera tre intervjuer genomfördes. Vidare 

genomfördes enskilt vardera en provintervju för att testa vald inspelningsutrustning, och på så 

vis kunna identifiera eventuella tekniska fallgropar. Inspelningsutrustningen bestod av en 

applikation i en mobiltelefon och visade sig fungera väl, således identifierades inga tekniska 

fallgropar. Efter genomförd provintervju användes ett reflekterande tillvägagångssättet där 

tankar och idéer utbyttes inför kommande intervjuer. Efter denna reflektion kom ändrades 

ordningen på en del av frågorna, detta för att få ett bättre flyt i de kommande intervjuerna. 

Den ringa erfarenheten av att genomföra intervjuer kan omedvetet ha bidragit till att 

ytterligare relevanta frågor hade kunnat ställas till respondenterna.  

 

Antalet respondenter vid kvalitativa studier är av mindre vikt om skaparna av studien 

upplever att de fått svar på deras frågor och syfte, samt att mättnad uppnåtts. Mättnad innebär 

att ytterligare datainsamling i form av fler intervjuer inte tillför någon ny kunskap till studien 

(Polit & Beck, 2012). I denna studie uppnåddes mättnad genom de sex intervjuer som 

genomförts då de avslutande intervjuerna inte innehåll nya upplevelser, därav inkluderas inte 

provintervjuerna i resultatet. Provintervjuerna inkluderades heller inte p.g.a. att ändringar i 

intervjuguiden gjordes efter det att provintervjuerna genomförts. Enligt Trost (2010) är det 

fördelaktigt med ett mindre antal intervjuer så länge de är väl genomförda. Detta då det finns 

en risk att ett större antal intervjuer kan komma att resultera i ett allt för stort material, vilket 

då kan resultera i att det insamlade materialet blir ohanterligt. Graneheim & Lundman (2004) 

anser att trovärdigheten i en studie bestäms utifrån att mängden insamlade data och de 

meningsenheter som analyserats inte ska vara för stora. Detta p.g.a att det ökar risken att den 

stora mängd data som framkommer inte kan hanteras. Samtidigt ska datan inte vara för 

begränsad, då detta kan medföra att det som avses att undersöka då inte blir genomförbart. 
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Trovärdighet involverar även förmågan att ta med data som är relevant för studien, och 

därmed exkludera data som inte fyller någon funktion i relation till studiens syfte. 

 

Pålitlighet 

 

Vad gäller pålitligheten av kvalitativa studier benämner Graneheim & Lundman (2004) att det 

är läsaren som avgör om studien och dess resultat är pålitligt. Hur materialet samlats in och 

hur materialet har analyserats är frågor som måste beaktas i bedömningen av en studies 

pålitlighet. 

 

För att påvisa pålitligheten i denna studie intervjuades respondenterna självständigt, vilket 

innebar tre respondenter vardera. Detta tillvägagångssätt valdes för att respondenten skulle 

känna sig trygg, och att vederbörande inte skulle försättas i en två mot en situation, vilket 

hade kunnat komma att påverka respondentens känsla av trygghet i situationen negativt 

(Trost, 2010). Den eventuella fördelen med att använda sig av en två mot en situation skulle 

däremot kunna vara att båda skaparna av studien samtidigt tog del av samtlig information, 

samt att möjlighet gavs till att ställa följdfrågor som den ena parten kanske ej reflekterat över 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuernas längd planerades i enlighet med Trost (2010) 

rekommendationer då för långa intervjuer medför en för stor, och således icke hanterbar 

mängd data. Samtliga intervjuer varade mellan 20-30 minuter och föll således ut inom den 

tidsram som det planerats för.  

 

Som tidigare nämnts i ovanstående text benämner Graneheim & Lundman (2004) att en 

studies analys ska vara utförligt beskriven. Analysprocessen till denna studie tog sin början i 

att lyssna på det inspelade materialet. Detta gjordes flertalet gånger för att ingen information 

skulle förbises. Därefter transkriberades det inspelade materialet av via ett datorprogram på 

dator. Transkriptionen gjordes ordagrant där även pauser, suckar och skratt skrevs ned för att 

inte någon information skulle förbises. Skaparna av studien transkriberade tre intervjuer var. 

För att särskilja vem som sa vad under intervjuerna användes bokstaven ”F” för frågorna, och 

vid respondenternas meningar användes bokstaven ”R” vid genomförandet av transkriptionen 

(Danielsson, 2012). Alla intervjuerna avidentifierades och erhöll ett nummer mellan ett till 

sex för att upprätthålla konfidentialiteten. Nästa steg i analysen innebar användandet av en 

manifest innehållsanalys med en induktiv ansats inspirerad av Lundman & Hällgren-

Graneheim (2008). Analysprocessen påbörjades genom att det transkriberade materialet lästes 

gemensamt flertalet gånger, detta för att få en överblick över det insamlade materialet. Sedan 

valdes meningsenheter som svarade gentemot studies syfte ut. Syftet var väl synligt under 

hela analysprocessen för att endast data som var relevant för studiens syfte skulle tas med i 

analysen. Enligt Friberg (2011) kan forskarna hamna på villovägar om vederbörande läser 

något som verkar intressant, men som egentligen inte efterfrågas i studiens syfte, därav vikten 

av att ha syftet tillgängligt under hela analysprocessen. Vidare kondenserades 

meningsenheterna, vartefter datan erhöll en kod. Koderna placerades sedan in i olika 

underkategorier efter likheter, en kod kunde endast hamna under en underkategori, och ingen 

data fick exkluderas på grund av brist på passande underkategori. Slutligen bildade de olika 

underkategorierna övergripande kategorier (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Vid 

skapandet av kategorier och underkategorier är det väsentligt att jämföra skillnader och 

likheter, och därefter placera in de koder som mynnat fram under innehållsanalysen. Denna 

analysmetod kan ses som tidskrävande och det måste tas i beaktande att olika tolkningar 

utifrån förförståelse och tidigare erfarenheter kan ha kommit att påverka resultatet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Med detta i beaktande har analysprocessen genomförts i 

syfte att minimera risken att relevant material skulle förbises. Kategorier och underkategorier 
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har under arbetets gång omarbetats för att på så vis få en bra överensstämmelse gentemot 

syftet. 

 

Vid presentation av resultatet användes citat från respondenterna i syfte att belysa specifika 

händelser och upplevelser som respondenterna beskrivit under sina intervjuer. Detta medför 

att läsaren kan följa hur analysen gått tillväga, och att det som återberättas härstammar ifrån 

respondenten i fråga. Med hjälp av detta är det således upp till läsaren att avgöra giltigheten i 

studien (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

För att ytterligare påvisa pålitligheten i studien beskriver Jakobsson (2011) vikten av 

förmågan att förhålla sig neutral och inte påverkas av sin förförståelse. Förförståelsen i denna 

studie, samt tidigare arbetslivserfarenhet finns beskrivna under metoddelen. Olsson & 

Sörensen (2011) beskriver detta som positivt för bedömningen av en studies kvalitet. Den 

egna förförståelsen har kontinuerligt diskuterats sinsemellan för att upprätthålla objektivitet 

gentemot denna studie, vilket har fallit ut väl.  

 

Överförbarhet 

 

Vid bedömning av överförbarhet av en studie är det enligt Graneheim & Lundman (2004) 

väsentligt att urvalet av respondenterna presenteras, samt vad som karaktäriserade de olika 

respondenterna. Polit och Beck (2012) menar vidare att överförbarhet innebär i vilken 

utsträckning kvalitativa resultat kan överföras till andra grupper inom samma eller liknande 

områden. 

 

I denna studie användes ett bekvämlighetsurval där undersökningsområdet begränsades till 

södra Sverige. Därefter användes ett strategiskt urval för att inkludera respondenter på grund 

av tidsbrist och begränsning av studiens omfattning. Polit & Beck (2012) menar att det styrker 

en studies överförbarhet samt pålitlighet med ett strategiskt urval då de utvalda 

respondenterna besitter erfarenheter och egenskaper som matchar gentemot den aktuella 

studiens syfte. Ett bekvämlighetsurval kan dock i denna studie ha medfört att studiens 

överförbarhet påverkats negativt, detta då respondenterna inte representerat samtliga 

ambulansstationer i södra Sverige, och således inte heller samtliga verksamma entreprenörer i 

regionen. Samtidigt är spridningen av respondenter gällande ålder och arbetslivserfarenhet så 

pass stor att samtliga inklusionskriterier kunde upprätthållas. Alla respondenter var 

specialistutbildade ambulanssjuksköterskor och de representerade tre olika stationer i länet, 

vilket således genererade en viss spridning av respondenterna inom det geografiska området. 

Därmed anses att överförbarhet är möjligt.  

 

En annan aspekt gällande överförbarheten av denna studie är att ambulanssjuksköterskor av 

det kvinnliga könet var överrepresenterade till antalet bland respondenterna. Detta kan ha 

bidragit till att resultatet blivit annorlunda jämfört med om urvalet varit jämt fördelat mellan 

könen.  

 

Avslutande diskussion gällande överförbarheten av denna studie är att samtliga deltagande 

respondenter hade arbetat som grundutbildad sjuksköterska inom ambulansverksamhet innan 

de blev specialistsjuksköterskor. Vidare kan utfallet av studiens resultat blivit annorlunda om 

respondenter deltagit som helt saknade arbetslivserfarenhet inom ambulanssjukvården innan 

de blev specialister. 
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Resultatdiskussion 
 

Resultatet visade att den nya ambulanssjuksköterskan upplevde en rad olika känslor under den 

första tiden i sin nya yrkesroll, och att det var viktigt för vederbörandes utveckling att kunna 

förbereda sig inför olika situationer. Det ansågs också vara av stor betydelse att få feedback 

om hur det har gått med berörd patient, samt att ha ett bra teamarbete med sin kollega. Genom 

resultatet identifierades tre olika kategorier vilka var Rollövergång, Trygghet och Kompetens. 

 

Rollövergång 

 

Hörberg, Lindström, Kalén, Scheja & Vicente (2017b) beskriver att ambulanssjuksköterskan 

upplever sin nya roll som utmanande. Ambulanssjuksköterskan beskriver också att 

vederbörande upplever att det är svårt att förbereda sig inför de olika situationer som kan 

uppstå i det dagliga arbetet. Enligt Suserud & Svensson (2016) förväntas 

ambulanssjuksköterskan efter genomgången specialistutbildning till ambulanssjuksköterska 

ha en handlingsberedskap inför oförutsedda och varierande uppdrag. Även resultatet i denna 

studie påvisar att den nya ambulanssjuksköterskan bör ha en handlingsberedskap för att kunna 

ändra tempo i olika situationer. Detta på grund av att en utlarmning som till en början verkade 

okomplicerad kunde visa sig vara värsta möjliga, och tvärtom. Vidare lyfte respondenterna 

fram vikten av att ambulanssjuksköterskan skulle vara flexibel, lösningsinriktad och påläst 

inom en rad olika medicinska åkommor. 

 

Då arbetet som ambulanssjuksköterska är omfattande gällande variationen av uppdrag, ställs 

den nya ambulanssjuksköterskan dagligen inför situationer som denne tidigare ej varit med 

om. Vederbörande måste således alltid vara beredd på att en situation snabbt och oväntat kan 

få en annan utgång än förväntat. Den patient som initialt varit stabil, och som utan förvarning 

plötsligt blir instabil, sätter således ambulanssjuksköterskans kompetens och förmåga att ta 

beslut på prov. Detta innebär att det ställs stora krav på att den nya ambulanssjuksköterskan 

känner sig lugn och trygg i sin yrkesroll samt att vederbörande också vågar ta beslut. 

Gunnarsson & Warrén Stomberg (2008) menar att de beslut som tas påverkas av 

kunskapsnivån hos ambulanssjuksköterskan varav utbildning ses som en nödvändig faktor för 

att kunna ta korrekta beslut. Vidare beskriver Hörberg et al. (2017b) att det finns betydande 

förväntningar på den nya ambulanssjuksköterskan att inneha rollen som medicinskt ansvarig, 

detta då det ställs krav på att vederbörande ska fatta rätt beslut och utföra adekvata 

behandlingsåtgärder vid varje nytt patientmöte. 

 

Respondenterna i studien upplevde att den första tiden med ansvaret och besluten som det 

innebar att vara ny ambulanssjuksköterska kunde vara skrämmande och att de fick respekt för 

vad arbetet i den nya yrkesrollen innebar. Som medicinskt ansvarig i ambulans förväntas 

vederbörande inneha tillräcklig kunskap för att kunna lösa oförutsedda situationer och diverse 

medicinska tillstånd. Det kan dock innebära en svårighet att inneha stor kunskap när 

vederbörande är ny i sin yrkesroll, då denna kunskap till stor del skapas genom erfarenhet. 

 

Trygghet 

 

Enligt Hörberg et al. (2017b) går den nya ambulanssjuksköterskan från att ha känt sig som en 

expert på sin gamla arbetsplats, till att vara ny igen. Den nya ambulanssjuksköterskan strävar 

således efter att anta den nya identiteten som specialistsjuksköterska samt finna en balans i 

den nya yrkesrollen. Den specialistutbildade ambulanssjuksköterskans huvudområde är som 

tidigare beskrivits i studien, att bedriva avancerad omvårdnad gentemot de patienter som 
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vederbörande träffar. Enligt Carlström, Kvarnström & Sandberg (2013) är ett välfungerande 

teamarbete mellan omvårdnadspersonalen tillika ambulanssjuksköterskan och dennes kollega 

en förutsättning för patientens hälsa, välbefinnande och delaktighet i sin vård. Således 

innefattar teamarbete även den avancerade omvårdnaden som en ambulanssjuksköterska 

bedriver. Ett välfungerande teamarbete bygger på en fungerande kommunikation mellan 

kollegorna. Carlström et al. (2013) poängterar att kommunikation mellan omvårdnadspersonal 

är ett samspel som är inriktat på att uppnå resultat på komplicerade problem. Tidigare studier 

inom området har visat att ambulanssjuksköterskor upplever teamarbetet med sin kollega som 

en värdefull faktor för att utvecklas i sin roll som ambulanssjuksköterska, men även att 

teamarbetet med erfarna och kompetenta kollegor bidrar till att de känner ökad trygghet inför 

sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter (Wihlborg, Edgren, Johansson & Sivberg, 2017). Vidare 

står det beskrivet i kompetensbeskrivning för ambulanssjuksköterskor att vederbörande ska 

bidra till samtal med sina kollegor för att utbyta erfarenheter och för att stödja varandra under 

arbetets gång (RAS, 2017). Hörberg et al. (2017b) påvisar i sin studie att det finns två typer av 

kollegor, den goda kollegan och den dåliga kollegan. Den goda kollegan beskrivs som en 

erfaren person som lyssnar, ger stöd, agerar förebild och får ambulanssjuksköterskan att 

uppleva en känsla av tillhörighet. Den dåliga kollegan beskrivs däremot som icke stöttande 

och ointresserad av att diskutera behandlingsstrategier, och/eller delta i vården av patienten. 

Respondenterna upplevde att om de arbetade med en kollega som de kunde kommunicera 

med medförde detta att teamarbetet sinsemellan fungerade väl. Detta mynnar således ut i att 

patienten tas om hand på ett strukturerat och säkert sätt. Respondenterna belyste också att 

teamarbetet med kollegan var väsentligt ur trygghetssynpunkt. Respondenterna upplevde att 

om de arbetade med en kollega där teamarbetet fungerade väl, medförde detta en känsla av 

ökad trygghet i deras nya yrkesroll. De kunde således koncentrera sig på det faktiska 

omhändertagandet av patienterna. Vidare framkom det att en del respondenter upplevde att 

det kändes tryggt att arbeta med en och samma kollega flera veckor i rad, då detta ökade 

tryggheten hos vederbörande. Att arbeta med samma kollega flera veckor i rad kan vara 

positivt om den nya ambulanssjuksköterskan och dennes kollega trivs bra ihop, det kan dock 

få en motsatt effekt om de inte trivs med varandra. Det kan därför finnas både fördelar och 

nackdelar med att arbeta på detta vis. Författarnas förhoppning är att resultatet av denna studie 

ska vara till stor nytta för ambulanssjukvården, bland annat p.g.a. att det kan leda till att 

samarbetet mellan ambulanssjuksköterskan och dennes kollega kan förbättras ytterligare. 

Detta genom att göra den erfarna kollegan mer medveten om hur viktig dennes roll är för den 

nya ambulanssjuksköterskans utveckling och trygghet. 

 

 

Kompetens 

 

Vidare framkom det att känslor som osäkerhet och otrygghet kunde motverkas om 

respondenterna fick feedback från sin kollega. Detta resultat överensstämmer med det 

Carlström et al. (2013) beskriver angående att specialistsjuksköterskor är beroende av 

feedback för att utvecklas och känna säkerhet i sin yrkesroll. För att relatera detta till 

kontexten ambulanssjukvård påvisar Hörberg et al. (2017a) att den nya 

ambulanssjuksköterskan är i särskilt behov av stöd från kollegor för att motverka känslor som 

utsatthet och otrygghet. Att den nya ambulanssjuksköterskan får höra vad de gjort bra, 

respektive mindre bra, är delar som bidrar till vederbörandes utveckling i den nya yrkesrollen. 

Vidare var det ett stort önskemål från respondenterna att få feedback gällande de patienter de 

vårdat, också detta för att utvecklas vidare i sin nya yrkesroll. Detta önskemål framkommer 

även i en studie av Hörberg et al. (2017b). Respondenterna upplevde dock att möjligheten till 

feedback allt för ofta saknades, vilket även framhävs av Wihlborg et al. (2017) i deras studie. 
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Avsaknad av möjligheten att på ett enkelt vis få regelbunden feedback får anses vara en 

svaghet i ambulanssjuksköterskans utveckling, och feedback är således ett område som har 

stor utvecklingspotential inom ambulanssjukvården. 

 

Enligt Benner (1993) går sjuksköterskan från att vara novis till expert. Hon beskriver att den 

novisa sjuksköterskans brist på egen erfarenhet och kunskap medför att vederbörande agerar 

utifrån de lagar, regler och riktlinjer som finns i verksamheten. Detta speglas i det framkomna 

resultatet i denna studie där respondenterna påtalade att de upplevde en känsla av trygghet 

inför de situationer där handlingsförloppet var mer eller mindre förutbestämt, så som i 

situationer där en särskild algoritm, olika vårdprogram eller direktiv användes. Den nya 

ambulanssjuksköterskan visste således vad denne skulle göra i varje steg och om 

vederbörande skulle bli vilseledd i situationen så var det bara till att återgå till mallen och åter 

ta kontroll över situationen. Även när den nya ambulanssjuksköterskan så småningom blir 

mer erfaren kan det vara bra med riktlinjer och direktiv. Detta på grund av att vissa 

patientkategorier och situationer uppkommer väldigt sällan och att vederbörande således kan 

känna en trygghet i att kunna plocka fram dessa och läsa på innan det aktuella patientmötet, 

en ambulanssjuksköterska blir aldrig fullärd. 

 

 

Slutsats 
 

Det framkom att den nya ambulanssjuksköterskan bör besitta flertalet olika egenskaper i sin 

nya yrkesroll, samt utstråla ett lugn och inge trygghet till patienten. Vederbörande bör även 

kunna ändra tempo och ha en hög handlingsberedskap i sitt arbete. Vidare upplevde den nya 

ambulanssjuksköterskan känslor som utsatthet och osäkerhet inför situationer som denne inte 

hade varit med om tidigare. Respondenterna belyste också teamarbetet som en viktig faktor i 

det dagliga arbetet. Teamarbetet innefattade viktiga delar så som erfarenhetsutbyte och 

möjlighet till diskussion för att på detta vis kunna lösa de svåra situationer som kunde uppstå i 

arbetet. Det var också viktigt för den nya ambulanssjuksköterskans utveckling att kunna 

förbereda sig inför olika situationer, samt att få feedback om hur det hade gått med berörd 

patient för att utvecklas i sin nya yrkesroll som ambulanssjuksköterska. Studien påvisade ett 

behov av ytterligare teoretisk och praktisk utbildning dels i början, och därefter även 

kontinuerligt under vederbörandes fortsatta yrkesutövning. 

 

Klinisk tillämpbarhet 
 

Resultatet i denna studie kan med fördel användas i den kliniska verksamheten, detta för att 

ambulanssjuksköterskor, grundutbildade sjuksköterskor samt ambulanssjukvårdare ska få en 

ökad förståelse för hur det känns för en nyutbildad ambulanssjuksköterska att tillträda sin nya 

yrkesroll. Genom att öka medvetenheten inom ambulanssjukvården gällande hur en ny 

ambulanssjuksköterska upplever sin nya yrkesroll kan förståelsen för vederbörande öka. Den 

nya ambulanssjuksköterskan kan således få det stöd denne behöver från sina nya kollegor för 

att känna en trygghet i sitt arbete och tillåtas växa in i sin nya yrkesroll. Resultatet kan även 

vara intressant ur arbetsgivarsynpunkt då den nya ambulanssjuksköterskan under sin 

introduktion kan vara i behov av uppföljning i hur det dagliga arbetet fortlöper. Ett sätt att 

sprida den nyvunna kunskapen i denna studie skulle kunna vara att verksamheten får ta 

möjlighet av studien under en utbildningsdag, samt att ambulanssjuksköterskan redan under 

sin specialistutbildning till ambulanssjuksköterska ges möjlighet att ta del av studien.  
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Vidare forskning kan vara att undersöka hur ambulanssjuksköterskor i andra län än i södra 

Sverige upplever sin första tid som ambulanssjuksköterska och att implementera och 

utvärdera nya former av introduktion som tar hänsyn till de förväntningar som en 

ambulanssjuksköterska har på sig. 
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Bilaga 1. Informationsbrev till verksamhetschef 
 

2017-XX-XX  

 

Till verksamhetschef …………. 

 

 

Vi heter Oskar Rudolfsson och Linda Johansson och är sjuksköterskor. Vi studerar 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning ambulanssjukvård vid Sophiahemmet 

Högskola. I vårt självständiga arbete, omfattande 15 poäng, har vi valt att studera: 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vara ny i sin yrkesroll. 

Vi är därför intresserad av få genomföra studien vid………….  

Om Du godkänner att studien genomförs vid din ambulansstation, är vi tacksamma för Din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du har förbehåll 

vill vi gärna att Du anger detta. Har Du frågor rörande själva undersökningen är Du 

välkommen att kontakta oss eller vår handledare. Efter att studien är genomförd och godkänd, 

kommer den att publiceras på internet på DIVA som är en gemensam portal för publicering av 

forskningsrapporter och studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, 

vilket bl.a. innebär att namn i studien (inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara 

avidentifierade.   

Efter godkänd studie kommer vi gärna och presenterar våra resultat för Dig och/eller på 

arbetsplatsen om Du så önskar.   

2017-XX-XX Med vänlig hälsning     

 

Studenter 

 

Oskar Rudolfsson & Linda Johansson 

 

Underskrift:  

 

Handledare: Anna Ekwall 

 

 

   

Studiens preliminära titel: Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vara ny i sin yrkesroll. 

Syftet med studien är att belysa hur ambulanssjuksköterskan upplever att vara ny i sin 

yrkesroll 

 

Problem: Arbetet som ambulanssjuksköterska sker i skiftande miljöer utanför sjukhuset vilket 

ställer höga krav på flexibilitet och självständighet. För att kunna hantera de olika situationer 

som kännetecknar ambulanssjuksköterskans arbete krävs det att vederbörande besitter 

kunskap inom diverse områden samt att vederbörande använder sin tidigare erfarenhet av 

liknande situationer. Att vara ny ambulanssjuksköterska kan innebära upplevd stress inför 

situationer och händelser som vederbörande ej tidigare varit med om. Att förväntas hantera 

sådana situationer kan medföra en känsla av stress, nervositet och otillräcklighet.  
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Önskemål från Din verksamhet: Vi önskar kunna intervjua 2-3 ambulanssjuksköterskor som 

är verksamma på Din enhet. Intervjuerna beräknas ta 20-30 minuter. Intervjuerna kommer att 

ljudupptas. Vi planerar att genomföra intervjuerna under vintern 2017. Alla personer som ska 

intervjuas kommer att få skriftlig information och deltagande kommer att vara frivilligt. 

Forskningsetiska principer kommer att följas.   
 

Vi är även tacksamma om Du kan meddela ditt samtycke till genomförandet av denna studie 

till berörda delar av verksamheten alt. ange vem/vilka, förutom tilltänkta 

forskningspersoner/studiedeltagare som i förväg behöver besked om studiens genomförande.   

 

 

 

 Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument   

 

-----------------------------------------                                                    --------------------------------- 

Underskrift                                                                                           Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

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

……………………………………………………………………………………   

 

 

-----------------------------------------                                                 ---------------------------------- 

Underskrift                                                                                   Namnförtydligande

   

 

 

 

Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

 

------------------------------------------                                                ----------------------------------- 

Underskrift                                                                                         Namnförtydligande 

 

 

Datum & ort        _____________ 
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Bilaga 2. Forskningspersonsinformation 

 

Information om deltagande i kvalitativ intervjustudie 

 

Titel: Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vara ny i sin yrkesroll 

Arbetet som ambulanssjuksköterska sker i skiftande miljöer utanför sjukhuset, vilket ställer 

höga krav på flexibilitet och självständighet. För att kunna hantera de olika situationer som 

kännetecknar ambulanssjuksköterskans arbete krävs det att vederbörande besitter kunskap 

inom flertalet olika områden, samtidigt som vederbörande använder sig av sina tidigare 

erfarenheter i mötet med olika typer av patienter. Ovanstående kan vara särskilt svårt och 

utmanande om vederbörande är novis och ny i sin yrkesroll som ambulanssjuksköterska och 

således saknar erfarenhet av yrket. Syftet är att med hjälp av intervjuer undersöka 

ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vara ny i sin yrkesroll. 

Vi heter Oskar Rudolfsson och Linda Johansson och är legitimerade sjuksköterskor. Vi 

studerar till specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård vid Sophiahemmet Högskola. 

Du tillfrågas att vara med i vår intervjustudie då du är ambulanssjuksköterska och arbetat 

mindre än 12 månader. Intervjustudien kommer att genomföras enskilt och där tid och rum 

bestäms gemensamt mellan oss författare och dig som respondent. Intervjun kommer att 

spelas in med hjälp av en inspelningsapplikation på en mobiltelefon för att senare kunna 

transkriberas och analyseras. Intervjun beräknas ta cirka 20-30 minuter. Det inspelade 

materialet kommer endast vara tillgängligt för oss studenter samt vår handledare och kommer 

att förvaras inlåst i säkerhetsskåp, oåtkomligt för obehöriga. Dina personuppgifter såsom 

namn, ålder, arbetsplats och arbetade månader som ambulanssjuksköterska kommer att 

avidentifieras och allt som sägs i intervjun kommer att efter avslutad studie förstöras. Ditt 

deltagande är frivilligt och du kan närsomhelst under intervjun avbryta utan att författarna 

frågar varför. Den färdiga studien kommer att publiceras i Digitala Vetenskapliga Arkivet 

DIVA. 

Har du frågor om intervjuns utformning eller andra frågor är du välkommen att kontakta 

författarna eller handledaren. 

 

Med vänliga hälsningar 

Oskar Rudolfsson                       Linda Johansson  

 

Handledare: Anna Ekwall 
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Godkännande 

Jag (respondent) har tagit del av informationen ovan samt har haft möjlighet att ställa frågor 

om studien och fått svar på dessa innan intervjun påbörjas. Jag lämnar härmed mitt 

godkännande till att delta i studien. Mina personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med 

personuppgiftslagen (PUL,1998:204). Jag är även medveten om att jag får avsluta min 

medverkan vid vilken tidpunkt som helst under intervjun 

Datum / ort  

Underskrift 

 

Namnförtydligande 
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Bilaga 3. Intervjuguide  

 

Namn: 

Ålder: 

Station: 

Antal år som sjuksköterska: 

Antal månader som ambulanssjuksköterska: 

 

 

- Kan du återge några egenskaper som en ambulanssjuksköterska bör besitta?   

   

- Upplever du att du fått tillräckliga kunskaper under din specialistutbildning för att kunna 

utföra ditt arbete som ambulanssjuksköterska? Berätta. 

    

- Vad upplevde du som bra/mindre bra under din specialistutbildning till 

ambulanssjuksköterska?     

   

- Finns det något som du saknade under utbildningen, och som du idag anser att du hade haft 

ett behov av i ditt dagliga arbete? I så fall vad?    

   

- Kan du beskriva din upplevelse av att gå från rollen som student och grundutbildad 

sjuksköterska till att vara novis ambulanssjuksköterska och således medicinskt ansvarig i 

ambulans?    

    

- Vad innebär det att vara ny ambulanssjuksköterska?   

   

- Hur länge tror du att man känner man sig ny som ambulanssjuksköterska?   

    

- Hur upplever du din roll som novis ambulanssjuksköterska?    

    

- Har du fått möjlighet att växa in i din nya yrkesroll som ambulanssjuksköterska? Berätta.     

    

- Vad upplever du att det finns för svårigheter med att vara novis ambulanssjuksköterska?    

    

- Berätta om en situation som du kan uppleva en känsla av osäkerhet inför. Vad tror du att det 

berodde på? Hur tror du att det kunde förhindrats? Finns det fler patientgrupper och /eller 

situationer som du kan uppleva en känsla av osäkerhet inför?   

   

- Hur förbereder du dig inför en situation som du upplever en känsla av osäkerhet inför?   

    

- Berätta om en situation när du kände dig trygg i din roll som ambulanssjuksköterska.   

Varför? Finns det fler situationer där du känner dig trygg i din roll som 

ambulanssjuksköterska?   

    

- Hur kan du utvecklas i din roll som novis ambulanssjuksköterska?    

    

- Hur upplever du samarbetet med äldre och/eller mer erfarna kollegor?   

    

- På vilket sätt upplever du att du får feedback i ditt arbete?    
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- Finns det något utöver det som diskuterats som du skulle vilja berätta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


