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SAMMANFATTNING 
 
Kraven på kunskap inom ambulanssjukvården har med åren ökat och 
ambulanssjuksköterskan möts dagligen av olika oförutsedda och varierande uppdrag. 
Prehospitala förlossningar är en relativt sällsynt företeelse men trenden visar dock att det är 
fler prehospitala förlossningar nu jämfört med några år sedan. De flesta förlossningar 
fortlöper normalt men komplikationer kan tillstöta och det är av stor vikt att 
ambulanssjuksköterskan har kunskap och är stöttande i dessa situationer, då patienten ofta 
känner stor oro över det ofödda barnet. Även ambulanspersonalen upplever osäkerhet i 
dessa situationer då de endast har en grundläggande kunskap i förlossningsvård och enligt 
tidigare studier upplever ambulanspersonal en viss okunskap för oförutsedda händelser 
inom prehospitala förlossningar.  
 
Syftet med denna studie var att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av prehospitala 
förlossningar. 
 
Metoden som användes var en kvalitativ intervjustudie. 12 ambulanssjuksköterskor som 
deltagit vid minst en prehospital förlossning i yrket intervjuades med hjälp av en 
intervjuguide. Intervjuerna utfördes i två olika län i olika delar av landet. Analys av 
insamlad data har skett med hjälp av en induktiv kvalitativ innehållsanalys.  
 
I resultatet framkom det tre kategorier och 12 subkategorier. De tre kategorierna var 
upplevda stödfaktorer av betydelse, faktorer som bidrar till en upplevelse av otrygghet 
samt varierande emotionella upplevelser.  
 
Slutsatsen var att prehospitala förlossningar berör ambulanssjuksköterskan på olika sätt 
och leder till varierande emotionella upplevelser. Prehospitala förlossningar är något som 
ambulanssjuksköterskan inte utsätts för särskilt ofta, därmed önskas möjlighet till mer 
regelbunden hospitering på förlossningsklinikerna och även mer utbildning genom fler 
lokala utbildningsdagar gällande förlossningar och dess risker samt komplikationer. 
 
 
Nyckelord: Ambulanssjuksköterska, upplevelse, prehospital, förlossning 
	   	  



	  

ABSTRACT 
 
The demands within the prehospital care have increased over the years and the ambulance 
nurse meets daily various unforeseen and varied assignments. Prehospital childbirth is 
fairly uncommon but the trend shows that there´s more prehospital childbirth´s now 
compared to a few years ago. Most childbirth´s proceeds normally but obstetric labor 
complications can emerge, then it´s of great importance that the ambulance nurses have 
knowledge and are supporting to the women in these situations. The expecting mother 
often feels anxious and worried about the unborn baby. Even if the ambulance nurse 
experiences insecurity in these situations because of only possessing basic knowledge in 
maternity care, previous studies show that ambulance staff experience the lack of 
knowledge when it comes to unforeseen events during prehospital childbirth.  
  
The aim of this study was to highlight ambulance nurses experience of prehospital 
childbirth.  
 
The method used was a qualitative interview study. 12 ambulance nurses that have 
experienced at least on prehospital childbirth within their profession were interviewed with 
help of an interview guide. The interviews were accomplished in two different regions in 
different parts of the country. The collected data was analysed using a qualitative content 
analysis. 
 
The result contains three categories and 12 subcategories. The three categories were factors 
that contribute to an experience of reassurance, factors that contribute to an experience of 
insecurity and varying emotional experiences.  
 
	  
The conclusion was that prehospital deliveries affect the ambulance nurse in different ways 
and lead to varying emotional experiences. Prehospital deliveries are procedures that the 
ambulance nurse is not exposed to very often. Thereby there’s a desire for possibility of 
more regular hospitalization at the delivery ward and more education and local training 
days regarding prehospital deliveries and it’s risks and complications. 
 
 
Keywords: Ambulance nurse, experience, prehospital, childbirth.  
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INLEDNING 
 
Under de nio månaderna som fostret utvecklas från ett embryo till en bebis försöker 
föräldrarna mentalt förbereda sig på en kommande förlossning. En förlossning som i de 
flesta fall planeras ske på ett sjukhus. Ibland blir det inte som planerat, antingen tillstöter 
komplikationer eller så hinner man inte in till sjukhuset innan förlossningen är ett faktum. 
Vid dessa tillfällen är det ambulanssjuksköterskorna inom ambulanssjukvården som ska ha 
kunskap och förväntas kunna hantera en prehospital1 förlossning. Författarna av denna 
studie har båda erfarenhet av att det finns något laddat kring prehospitala förlossningar, en 
skräckblandad förtjusning med eufori när det går bra men även en rädsla för 
komplikationer och att inte besitta tillräckligt med erfarenhet och kunskap. Genom denna 
studie hoppas författarna att kunna få förståelse för ambulanssjuksköterskans upplevelser 
kring prehospitala förlossningar.  
 
 
BAKGRUND 
 
Ambulanssjukvårdens utveckling 
 
Redan på 1800-talet användes termen ambulans, vilket då innebar en tvåhjulig kärra som 
var förspänd med två hästar. Kärran bestod av en sjukhytt med två bårar samt försedd med 
förbandsmaterial. Vid 1880 - talet förekom de första civila ambulanserna i London och i 
början på 1900 – talet hade även Stockholm ett par hästambulanser. Ambulanserna hade 
tidigt utryckningssignal, först ringklockor och sedan sirener och den första automobil 
ambulansen köptes in år 1910 till Stockholm. Däremot skulle det dröja länge innan 
vårdandet blev prioriterat i ambulanserna då det även på 1980-talet var av stor vikt att 
personalen hade ”starka armar och hade en tung högerfot” vilket menade på att 
ambulanspersonalen vårdade med gaspedalen (Gårdelöv, 2016).   
 
Under de senaste tio åren har nivån på det medicinska omhändertagandet successivt höjts 
och ambulanssjukvården svarar idag för en kvalificerad akutsjukvård. Idag ställs det höga 
krav på ambulanssjukvården för att tillgodose patienternas omvårdnadsmässiga samt 
medicinska behov (Gunnarsson, Smárason, Skogvoll & Fasting, 2014; Haglund Aladdin et 
al., 2004; Skirnisdottir Vik, Haukeland & Dahl, 2016).  
 
 
Ambulanssjuksköterskans profession  
 
Målet för hälso- och sjukvården i Sverige är att alla ska ha rätt till en god hälsa och vård på 
lika villkor, detta är något som styrs av Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763). 
Sjukvården skall vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården 
samt visa respekt för självbestämmande och integritet (SFS, 1982:763).  
 
Den legitimerade sjuksköterska som arbetar inom hälso- och sjukvården skall enligt 
patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) utföra sitt arbete i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Vården skall även utformas i samråd med patienten, 
samtidigt som denne visas omtanke och respekt (SFS, 2010:659). Den legitimerade 
sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad vilket ska präglas av ett etiskt 
förhållningssätt.  
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I Svensk sjuksköterskeförenings [SSF] värdegrund för omvårdnad framkommer det att, 
genom att främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa och lindra lidande har den 
legitimerade sjuksköterskan uppnått omvårdnadens mål (Svensk sjuksköterskeförening, 
2016a). Genom att som sjuksköterska arbeta utefter personcentrerad vård strävar man även 
efter att tillgodose andliga, existentiella, sociala och psykiska behov i lika hög utsträckning 
som fysiska behov och därmed ses patienten som en partner i vården och omsorgen 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). 
 
Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor [RAS] och Svensk Sjuksköterskeförening 
[SSF] (2012) beskriver hur ambulanssjukvård historiskt sett främst utförts av icke 
legitimerad personal (RAS & SSF, 2012). Specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård 
fanns inte förrän år 1997 då den första vidareutbildningen inom ambulanssjukvård 
färdigställdes, samma år som den första kompetensbeskrivningen för sjuksköterska inom 
ambulanssjukvård kom (RAS & SSF, 2012). I dagsläget finns det ett flertal olika 
specialistsjuksköterskeutbildningar (SFS, 1993:100) och inom ambulanssjukvården är de 
vanligast med specialistutbildade sjuksköterskor inom anestesi-, intensivvård eller 
ambulanssjukvård (Gunnarsson & Warrén Stomberg, 2009).  
 
Ambulanssjuksköterskan skall utöver det som beskrivs i socialstyrelsens 
kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska kunna ansvara för avancerad 
omvårdnad ibland under pressade arbetsförhållanden och i en oordnad prehospital miljö.  
Vårdarbetet skall präglas av ett etiskt förhållningssätt där patienten är en unik individ, har 
individuella behov och egna erfarenheter av ohälsa, sjukdom och skada. 
Ambulanssjuksköterskan skall snabbt kunna bedöma och prioritera vårdåtgärder vid 
kritiska samt icke-kritiska patienter i alla åldrar och med olika sjukdomsbild, vilket även 
innefattar förlossningar (RAS & SSF, 2012). Ambulanssjuksköterskan skall därmed kunna 
bedöma den gravida kvinnan och utföra relevanta omvårdnadsåtgärder i hemmet eller 
under transport in till sjukhus. De skall också kunna fastställa eventuella komplikationer 
och behandla dessa (Haglund Aladdin, Jacobsson, Sandberg & Lilja, 2004).  
 
 
Prehospitalt omhändertagande 
 
När ambulanspersonalen anländer hos patienten påbörjas den initiala bedömningen där 
patientens luftvägar, ventilation, cirkulation samt medvetandegrad bedöms. Om 
ambulanssjuksköterskan bedömer den individuella patienten med alla sinnen och utifrån 
omfattande medicinska kunskaper samt beprövad erfarenhet finns goda förutsättningar att 
patientens helhet tillgodoses. Finner ambulanssjuksköterskan något avvikande i den första 
bedömningen vidtas omedelbara åtgärder för att återskapa dessa (Hagiwara & Wireklint 
Sundström, 2016).  
 
Som mentalt stöd och för att kunna utföra de medicinska- och omvårdnadsåtgärder som 
krävs finns behandlingsriktlinjer som är utarbetade av SLAS (Sveriges medicinskt 
ledningsansvariga ambulansläkare i samverkan) och som skall vara en utgångspunkt för ett 
gott omhändertagande prehospitalt (Blomberg, 2018).  För att skapa rätt förutsättningar för 
ett gott omhändertagande och en god vårdrelation prehospitalt är det av stor vikt att 
ambulanspersonalen iordningställer ett vårdrum där man kan arbeta säkert samt bevara 
patientens integritet (Hagiwara & Wireklint Sundström, 2016).  
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I en studie av Gunnarsson och Warrén Stomberg (2009) beskrivs det hur 
ambulanssjuksköterskan efter den första bedömningen av patienten tar ett beslut gällande 
vårdtempo, om patienten är kritisk eller inte kritisk (Gunnarsson & Warrén Stomberg, 
2009). Visar den initiala bedömningen på en allvarlig svikt i vitala funktioner, blir 
vårdtempot högt medan om det visar på normala funktioner kan fortsatta bedömningar ske 
under lugnare tempo (Hagiwara & Wireklint Sundström, 2016). 
 
 
Graviditet och förlossning 

I Sverige rapporterades det till medicinska födelseregistret att under år 2015 föddes 
ungefär 116 600 barn (Socialstyrelsen, 2017). Att ge den födande kvinnan en positiv 
upplevelse av förlossningen samt utföra säker medicinsk vård är några av målen för 
förlossningsvården i Sverige (Socialstyrelsen, 2001).  
 
En normal, enkelbörd graviditet beräknas enligt World Health Organisation (1996) pågå i 
37 - 42 veckor om inga medicinska riskfaktorer föreligger samt om barnet föds spontant i 
huvudbjudning (WHO, 1996). Snyder, Kivlehan och Collopy (2013) beskriver hur en 
förlossning sker i olika skeden: Öppningsskedet - där livmoderhalsen utplånas och öppnas, 
utdrivningsskedet - där barnet föds fram samt avslutningsvis efterbördsskedet - som 
innebär att placenta och fosterhinnorna föds fram. Tiden för de olika förloppen varierar 
beroende på om kvinnan är förstföderska eller omföderska (Snyder et al., 2013a).  
 
 
Prehospitala förlossningar 
 
Haglund Aladdin et al. (2004) beskriver hur prehospitala förlossningar sällan inträffar och 
det är svårt att finna aktuell statistik över antalet prehospitala förlossningar i Sverige. De 
redovisar däremot statistik från år 1993 - 1999 i göteborgsregionen, där det framkommer 
att 0.28 procent per år, av de registrerade förlossningarna skedde prehospitalt. I en norsk 
studie av Gunnarsson et al (2014) som genomfördes mellan 1999 - 2013 redovisas en 
incidens av prehospitala förlossningar på 0.68 procent per år. 
 
I en studie av McLelland, Morgans och McKenna (2015) framkom det att de flesta 
prehospitala förlossningarna var normala och kliniskt okomplicerade. Detta är något som 
även Pirneskoski, Peräjoki, Nuutila och Kuisma (2016) redogör för i sin studie där man 
undersökt förekomsten av förlossningskomplikationer i samband med prehospitala 
förlossningar.  
 
Utvecklingen inom ambulanssjukvården påverkas av förändringar inom hälso- och 
sjukvården. Under de senaste åren har det skett en centralisering av förlossningsvården, 
vilket enligt studier leder till att avståndet till förlossningsklinikerna ökar. Detta i sin tur 
ökar risken för prehospitala förlossningar, men även om trenden visar på fler förlossningar 
nu jämfört för några år sedan, så är det fortfarande en relativt sällsynt företeelse 
prehospitalt (Gunnarsson, Smárason, Skogvoll & Fasting, 2014; Haglund Aladdin et al., 
2004; Skirnisdottir Vik, Haukeland & Dahl, 2016). 
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Komplikationer 
 
De flesta graviditeter och förlossningar fortlöper normalt, men ibland uppstår det 
komplikationer. I en studie av Flanagan, Lord och Barnes (2017) framkom det att i 27.3 
procent av förlossningarna uppstod någon slags komplikation. Enligt Sanders (2007) kan 
komplikationerna vara ett resultat av ett trauma, bakomliggande sjukdom, graviditeten i sig 
eller spontan abort. Som ambulanssjuksköterska är det viktigt att vara stöttande i dessa 
situationer då patienten ofta känner en stor oro över det ofödda barnet (Sanders, 2007).  
 
 
Komplikation vid graviditet 
 
Vid komplikationer som uppkommer tidigt under graviditeten står moderns hälsa i 
centrum, detta då fostret har små möjligheter att överleva. Komplikationer vid en graviditet 
kan vara utomkvedshavandeskap/extrauterin graviditet och missfall som ofta tillstöter 
tidigt under graviditeten. Vanligt förekommande symtom i samband med ovanstående 
komplikationer är buksmärta och blödningar (Haglund Aladdin & Lilja, 2016). 
 
Längre fram i graviditeten är det av stor vikt att beakta riskerna både för modern men även 
det ofödda barnet. Placenta previa och preeklampsi är några av de 
graviditetskomplikationer som kan uppstå under senare delen av graviditeten (Haglund 
Aladdin & Lilja, 2016). Placenta previa är ett tillstånd där det befruktade ägget råkar växa 
fast långt ner på livmodern, vilket kan det leda till att placentan växer för hela eller delar 
av livmoderhalsen. Detta innebär att kvinnan har en föreliggande moderkaka vilket är ett 
tillstånd som kan orsaka blödningar (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010). 
Preeklampsi, eller havandeskapsförgiftning är en komplikation som resulterar i bland annat 
blodtrycksstegring. Detta kan i allvarliga fall leda till eklampsi - havandeskapskramper och 
påverkan på lever, njurar och blödningsrubbningar om ingen behandling sätts in (Borgfeldt 
et al., 2010).   
 
 
Komplikation vid förlossning 
 
Som tidigare nämnt genomgår de flesta kvinnor normala förlossningar, detta gäller även 
prehospitalt där det är sällsynt med förlossningskomplikationer (Sanders, 2007; McLelland 
et al., 2015). Några av de förlossningskomplikationer som trots allt kan förekomma är 
abruptio placentae, navelsträngsprolaps, blödning efter förlossning - atoni, skulderdystoci - 
främre axeln fastnar på symfysen samt sätesbjudning - barnet ligger med stjärten nedåt i 
livmodern (Snyder, Kivlehan & Collopy, 2013b).  
 
Normalt sätt lossnar placentan från uterusväggen efter det att barnet fötts, men vid ett 
trauma, preeklampsi eller kraftiga lokala kontraktioner kan hela eller delar av placentan 
lossna före förlossningen en sk. Ablatio-/Abruptio Placentae (Lindgren, Rehn & Wiklund, 
2014). Navelsträngsprolaps är en annan allvarlig komplikation där navelsträngen ligger 
före barnet i förlossningskanalen och riskerar att bli komprimerad vilket skulle innebära en 
mycket stor risk för akut syrebrist hos fostret (Snyder et al. 2013b).  
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McLelland et al. (2014) genomförde en litteraturstudie där man fann att den vanligaste 
förekommande komplikationen vid prehospitala förlossningar var vaginala blödningar 
(McLelland et al., 2014). Ibland händer det att uterus inte drar ihop sig tillräckligt efter 
förlossningen och överstiger blödningen 1000ml så räknas det som en onormalt stor 
blödning - atoni (Haglund Aladdin & Lilja, 2016; Borgfeldt et al., 2010).  
 
 
Omvårdnadens betydelse i den prehospitala förlossningen  
 
Genom att använda sig av livsvärldsperspektivet som ansats i vårdandet av patienten 
framhäver man det etiska patientperspektiv som vårdvetenskapen kännetecknar. 
Livsvärlden är den upplevda världen, så som patienten förstår och uppfattar den genom 
unika upplevelser och erfarenheter (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 
2003). Detta innebär att vårdvetenskapligt medvetna ambulanssjuksköterskor fokuserar på 
och sätter sig in i hur varje enskild individ upplever sin hälsa, sitt lindande, välbefinnande 
samt sätter sig in i dess livsvärld, i syfte att stödja och stärka individens hälsa. Detta gör 
vårdaren genom att visa ett intresse av patientens egen berättelse och genom den, kan 
vårdaren få tillgång till vad som kan hjälpa patienten till välbefinnande (Dahlberg & 
Segesten, 2010).  
 
Livsvärldsansatsen passar bra att tillämpa inom den prehospitala sjukvården där 
ambulanssjuksköterskorna fokuserar på patientens upplevelse på det akuta behovet av 
vård. Det är av stor vikt att ha tilltro till patienten och dennes upplevda problem och 
därmed försöka förbise de förkunskaper ambulanssjuksköterskan besitter. Ibland behöver 
ambulanssjuksköterskan använda sin medicinska kunskap och utföra medicinska 
behandlingar som kan uppfattas som negativa. Sådana gånger är det ur ett 
vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv av stor vikt att vara öppen för patientens 
upplevelser och informera och föra en dialog med patienten vad som sker (Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  
 
En förlossning som sker i den prehospitala miljön är oplanerad och leder till att den 
gravida kvinnan känner stor osäkerhet och stress särskilt då hon planerat att förlösa på 
sjukhus. Även ambulanspersonalen upplever osäkerhet i dessa situationer då de endast har 
en grundläggande kunskap i förlossningsvård (Erlandsson, Lustig & Lindgren, 2015). I en 
studie av Wihlborg, Edgren, Johansson och Sivberg (2016) framkommer det att tidigare 
erfarenheter och utbildning påverkar ambulanssjuksköterskans upplevelse av sin egen 
kompetens inom ämnet. Har ambulanssjuksköterskan negativa erfarenheter sedan tidigare 
bidrar detta till minskad känsla av kompetens, likväl som positiva erfarenheter bidrar till 
ökad självkänsla gällande upplevd kompetens (Wihlborg et al., 2016). Oberoende av 
vilken situation ambulanspersonalen befinner sig i är det enligt Wireklint Sundström och 
Dahlberg (2012) viktigt att personalen utstrålar ett lugn. I Holmberg, Forslund, Wahlberg 
och Fagerbergs (2014) studie framkommer det att om ambulanspersonalen både verbalt 
och icke-verbalt förmedlar ett lugn, då genom att prata lugnt och föra normala 
konversationer så ökade tilliten till ambulanspersonalens förmåga att klara av situationen 
(Holmberg et al., 2014). Om kvinnan får en traumatisk upplevelse av förlossningen kan det 
leda till att de blir rädda för att föda barn igen (Henriksen, Grimsrud, Schei, Lukasse, 
2017).  
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En av de viktigaste aspekterna för kvinnan under en prehospital förlossning är att de kan 
finna stöd och trygghet i både närstående samt ambulanspersonal som i sin tur måste skapa 
förtroende och tillit hos kvinnan (Haglund Aladdin & Lundgren, 2016). I en vårdrelation 
beskrivs tilliten som en förutsättning för att patienten skall kunna anförtro sig åt vårdaren 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2016a).  Redan vid ankomst av ambulansen framkommer 
det i Holmberg et al. (2014) studie att patienten upplever att de kan släppa ansvaret då 
ambulanspersonalen tar över situationen. Patienterna känner en tillit till 
ambulanspersonalens kompentens och kunskap då de behärskar situationen med värme och 
omvårdnad, vilket i sin tur skapar en varm och förtroendeingivande atmosfär (Holmberg et 
al., 2014). Om patienterna känner sig omhändertagna om under förlossningen bidrar detta 
till en positiv upplevelse av förlossningen, detta även om patienten ska ha drabbats av 
förlossningskomplikationer (Henriksen, Grimsrud, Schei & Lukasse, 2017).  
 
Målet i omvårdnadsrelationen är att balansera maktförhållandet så att patient och 
närstående får vara delaktiga, känna trygghet och upplever respekt (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). I en studie av Ahl och Nyström (2012) beskriver man hur 
ambulanssjuksköterskans kunskap ses som imponerande och stärker patientens känslor av 
trygghet. Genom att som vårdpersonal ha en trygg och lugn attityd i stressade situationer 
inger det en känsla av trygghet och respekt till vårdpersonalen (Ahl & Nyström, 2012). 
Holmberg et al., (2014) beskriver även i sin studie hur omvårdnaden hos 
ambulanspersonalen är beroende på sjuksköterskans förmåga att vara öppen och lyhörd, 
genom att vara genuint intresserad, närvarande samt öppenhjärtad. Några andra faktorer av 
betydelse gällande omvårdnaden i ambulansen är att personalen ska vara mentalt 
närvarande samt ha ambitionen att förstå patientens upplevelse av situationen (Holmberg et 
al., 2014).  
 
 
Problemformulering 
 
Kraven på kunskap inom ambulanssjukvården har med åren ökat och 
ambulanssjuksköterskan möts dagligen av olika oförutsedda och varierande uppdrag. Just 
prehospitala förlossningar är en relativt sällsynt företeelse men trenden visar dock att det är 
fler prehospitala förlossningar nu jämfört med några år sedan. De flesta förlossningar 
fortlöper normalt men komplikationer kan tillstöta och det är av stor vikt att 
ambulanssjuksköterskan har kunskap och är stöttande i dessa situationer, då patienten ofta 
känner stor oro över det ofödda barnet. Även ambulanspersonalen upplever osäkerhet i 
dessa situationer då de endast har en grundläggande kunskap i förlossningsvård och har 
olika erfarenheter sedan tidigare. Enligt tidigare studier upplever ambulanspersonal en viss 
okunskap för oförutsedda händelser inom prehospitala förlossningar. Det är därmed av vikt 
att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av prehospitala förlossningar för att kunna 
utföra god omvårdnad och bidra till en säker vård.  
 
 
SYFTE 
 
Syftet med denna studie var att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av prehospitala 
förlossningar.  
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METOD 
 
Ansats och design 
 
För att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelser kring den prehospitala förlossningen 
har en intervjustudie med en kvalitativ ansats utförts (Trost, 2010). Den kvalitativa 
ansatsen ansågs passande då den tenderar till att vara holistisk med en strävan efter att 
förstå helheten. Denna ansats svarar även på syftet då upplevelsen av en specifik företeelse 
ska studeras och beskrivas (Polit & Beck, 2012). Fördelen med en kvalitativ studie jämfört 
med en kvantitativ är att kunna få omfattande svar med mycket innehåll beträffande 
ambulanssjuksköterskans upplevelser vid prehospitala förlossningar. Kvalitativa intervjuer 
ger således en större förståelse av upplevelser och erfarenheter (Trost, 2010).  
 
 
Urval  
 
Intervjuerna valdes att genomföras i två län i olika delar av landet där författarna är 
hemmahörande, vilket innebär att val av ambulansstation utfördes enligt ett 
bekvämlighetsurval. Informanter på en specifik ambulansstation i vardera län valdes ut och 
berörda verksamhetschefer tillfrågades via mail för godkännande av studien. För att 
inkluderas i studien skulle informanterna vara utbildade specialistsjuksköterskor inom 
ambulanssjukvård samt deltagit vid minst en prehospital förlossning i yrket som 
ambulanssjuksköterska. Då urvalet av informanter var styrt efter ovanstående 
inklusionskriterier valdes ett strategiskt urval att utföras (Jakobsson, 2011; Polit & Beck, 
2012). Inga exklusionskriterier förekom. 
 
Vid ett strategiskt urval finns det även möjlighet att välja informanter som bedöms 
lämpliga att intervjua och kunna ge en representativ bild av det som skall studeras 
(Jakobsson, 2011). Av de 12 ambulanssjuksköterskor som svarade på författarnas mail och 
därmed önskade att delta i studien valdes samtliga att inkluderas i studien. Sex män och 
sex kvinnor gav sitt medgivande att delta i studien. Enligt Kvale och Brinkman (2014) bör 
10-20 intervjuer utföras vid en kvalitativ studie, vilket även var målet att inkludera i denna 
studie. Informanterna kontaktades därefter via telefon för att bestämma tid och plats för 
intervjun.   
 
 
Datainsamlingsmetod  
 
Datainsamling skedde genom intervjuer där informanten valt tid och plats som passade 
denne. Intervjuerna var individuella och de var strukturerade på så sätt att de återspeglade 
syftet och endast handlade om det område som skulle undersökas, därmed fick alla 
informanter samma frågor (Trost, 2010). Intervjufrågorna bestod av öppna frågor utan 
givna svarsalternativ (Jakobsson, 2011). Jakobsson (2011) kallar denna typ av intervju för 
semistrukturerad vil. Som stöd och för att alla informanter skulle få samma frågor 
utvecklades en intervjuguide (Bilaga 1). Intervjufrågorna framkom efter att författarna 
hämtat inspiration från tidigare kvalitativa intervjustudier även via en dialog gällande vad 
författarna ansågs vara av intresse samt hur syftet skulle kunna uppfyllas.  
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Intervjuguiden var utformad med inledningsfrågor för att starta intervjun och därefter 
alternativa stödord som kunde användas för att gå djupare i intervjun och få ut mer 
information (Jakobsson, 2011; Polit & Beck, 2012).  
 
 
Genomförande 
 
Studien valdes att genomföras i två län i olika delar av landet. En ambulansstation i 
vardera län valdes ut och berörda verksamhetschefer tillfrågades via mail för godkännande 
av studien. I mailet bifogades två dokument, intervjuguide (bilaga 1) samt 
informationsbrev till verksamhetschef varav informationsbrevet signerades och 
returnerades till författarna. Mailadresser och telefonnummer till 
ambulanssjuksköterskorna erhölls av avdelningschef på berörd ambulansstation. 
Författarna mailade därefter ut ett informationsbrev (bilaga 2) gällande studien till 
befintliga ambulanssjuksköterskor vid de två utvalda ambulansstationerna. 
 
Inför intervjuerna som skulle genomföras utfördes en pilotintervju där en av de 
inkluderade ambulanssjuksköterskorna i studien intervjuades med hjälp av intervjuguiden. 
Den förberedande pilotintervjun utfördes för att testa om intervjuguiden var lämplig, samt 
för att säkerställa att inspelningen med ljudupptagaren fungerade (Polit & Beck, 2012; 
Trost, 2010). Då innehållet i pilotintervjun ansågs vara rikt och uppfylla syftet, beslutade 
författarna att inkludera pilotintervjun i studien. Därmed beslutades även att intervjuguiden 
kunde användas i studien. Avsatt tid för intervjun var cirka: 45 minuter, vilket visade vara 
väl tilltaget då intervjun varade i ca: 15–20 minuter. Det kändes dock värdefullt att ha gott 
om tid för att ge informanten möjlighet till att reflektera och berätta. Intervjuerna spelades 
in med hjälp av en ljudupptagare för att kunna koncentrera sig på informanten, endast 
enstaka anteckningar gjordes för att fånga och memorera den icke-verbala 
kommunikationen. Icke-verbal kommunikation är till exempel om informanten skrattar, 
gråter eller rör sig på ett visst sätt (Thoren-Jönsson, 2012).  
 
Ljudupptagarens funktion och hörbarhet kontrollerades inför varje intervju för att minska 
risken för tekniska fel och att material skulle gå förlorad. I enlighet med Trost (2010) 
utfördes intervjuerna på en trygg plats för informanten där intervjuerna kunde ske ostört. 
Alla intervjuer genomfördes i ett enskilt mötesrum på arbetsplatsen under ledig tid för att 
utesluta risken att bli avbrutna av ett larm. Alla informanter intervjuades individuellt. 
Författarna av studien intervjuade informanterna var för sig, detta berodde på praktiska 
skäl då författarna bor i olika delar av landet. 
 
Under hela studiens gång har rekommendationer från vetenskapsrådet (2012) tillämpats. 
Informanterna har avidentifierats, all data har förvarats i lösenordskyddade datorer som 
endast författarna till studien har haft tillgång till (vetenskapsrådet, 2012). Materialet 
kommer att förvaras fram till att studien är godkänd av Sophiahemmets högskola, därefter 
kommer materialet att förstöras och kasseras.  
 
 
Dataanalysmetod 
 
Efter varje intervju transkriberades det inspelade materialet ordagrant. Det genomlyssnades 
flera gånger för att på så sätt validera att all information transkriberats korrekt. Den icke-
verbala kommunikationen har antecknats inom parentes i texten (Thoren-Jönsson, 2012).  
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Analys av insamlad data har skett med hjälp av en induktiv kvalitativ innehållsanalys i 
enlighet med Graneheim Hällgren och Lundman (2012). Denna innehållsanalys skedde på 
en manifest nivå vilket betyder att det var det uppenbara och det textnära som analyserades 
till skillnad från det som kan tolkas mellan raderna i intervjutexterna (Graneheim Hällgren 
& Lundman, 2012). Då författarna ej har haft möjlighet att vara på samma plats under 
analysfasen har plattformen Skype använts som kommunikationssätt. Detta har gjort det 
möjligt för författarna att kommunicera med varandra via videolänk.  
 
I överensstämmelse med Graneheim Hällgren och Lundmans (2012) innehållsanalys 
började författarna med att läsa igenom allt material tillsammans för att få en överblick av 
innehållet. Efter att författarna läst igenom materialet upplevde de att teoretisk mättnad 
uppnåtts och att man därmed ej behövde utföra fler intervjuer. Därefter har meningsenheter 
som svarar på syftet plockats ut och numrerats efter vilket nummer på intervju som utförts 
för att kunna härleda varifrån informationen kommer.  
 
Dessa meningsenheter har sedan kopierats in i ett tomt dokument, för att sedan kunna 
kondensera och abstrahera meningsenheterna skapades en tabell. Meningsenheterna 
kondenserades genom att göra texten kortare utan att ta bort det essentiella i meningen. De 
kondenserade meningsenheterna kodades sedan genom att abstrahera texten. Dessa 
abstraherade koder kopplades sedan till olika kategorier. Kategorierna är således skapade 
av flertal koder som påminner om varandra (Graneheim Hällgren & Lundman, 2012).  
 
 
Forskningsetiska överväganden 
 
Då denna studie utförs under en högskoleutbildning på avancerad nivå har inte en 
etikprövning behövts genomföras enligt lagen (SFS 2003:460) om etikprövning av 
forskning som avser människor. Detta betyder dock inte att de olika etiska kraven ej har 
tagits hänsyn till (Vetenskapsrådet, 2017). Innan urvalet av informanter erhöll 
ambulanssjukvårdens verksamhetschefer på de båda orterna projektplanen, ett 
informationsbrev samt intervjuguiden (Bilaga 1). Målet var att inhämta ett godkännande av 
att datainsamlingen kunde ske enligt projektplanen inom deras verksamhet. Bifogat 
dokument om att datainsamlingen fick lov att ske skulle vara skriftligt påskrivet av 
verksamhetschefen.  
 
De informanter som har valdes ut erhöll ett informationsbrev (Bilaga 2) där de 
informerades om studiens syfte samt förutsättningar. Brevet är skrivet enligt 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa principer består av fyra huvudkrav som 
är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2012). Brevet innehöll således information om frivillighet och samtycke 
till studien, det vill säga att informanterna när som helst kunde avstå från att delta i studien 
utan att ange orsak. Även information om konfidentialitet och säker förvaring gavs. 
Konfidentialitet innebär att det inte kommer att spridas sådan information om 
informanterna så att det blir möjligt att identifiera dessa personer.  
 
All data har under studiens gång lagrats på ett säkert sätt utom räckhåll från obehöriga i ett 
låst skåp hemma hos författarna. Nyttjandekravet innebär att insamlad data endast kommer 
att användas till denna studie och ingenting annat (Vetenskapsrådet, 2012).  
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Informanterna informerades även om att materialet kommer att kasseras efter att 
Sophiahemmets högskola har godkänt arbetet, samt att resultatet efter avslutad studie 
kommer att bifogas i studentportalen DIVA. I samband med informationsbrevet ombads 
informanterna att skriva under en blankett om att de samtyckte till studien och dess 
tillvägagångssätt. 
 
 
RESULTAT 

Ambulanssjuksköterskorna som slutligen ingick i studien var både av det manliga och 
kvinnliga könet. Antalet år de arbetat inom ambulanssjukvården samt deras egen ålder 
hade en stor spridning. Informanterna hade även deltagit på ett varierat antal prehospitala 
förlossningar. Tabell 1 illustrerar demografiska data.  
 

Tabell 1. Demografiska data. 

 
 
Efter att ha utfört en innehållsanalys av intervjuinnehållet har 3 kategorier och 12 
subkategorier framträtt som beskriver det manifesta innehållet gällande 
ambulanssjuksköterskans upplevelser av den prehospitala förlossningen. I tabell 2 
redovisas de kategorier och subkategorier som framkom av innehållsanalysen. Kategorier 
och subkategorier kommer att presenteras i texten nedan och för att förtydliga resultatet 
ytterligare kommer även citat från intervjuerna användas.   
 
 
 
 

 Totalt antal (n) Kvinna Man 

Antal informanter n = 12 n = 6 n = 6 

Ålder 
Spridning 

Medelålder 
 

 
29 – 49 år 

37.5 år 

 
31-47 år 
37.8 år 

 
29-49 år 
37.3 år 

Antal år inom 
ambulanssjukvården 

Spridning 
Medelvärde 

 

 
 

3 – 25 år 
8.7 år 

 
 

3.5 – 25 år 
8.7 år 

 
 

3 – 21 år 
8.6 år 

Antal år som 
ambulanssjuksköterska 

Spridning 
Medelvärde 

 

 
 

1 – 10 år 
3.2 år 

 
 

1 – 3 år 
1.6 år 

 
 

1 – 10 år 
4.6 år 

Antal prehospitala 
förlossningar 

Spridning 
Median 

 

 
 

1 – 5 stycken 
2 stycken 

 
 

1 – 5 stycken 
3 stycken 

 
 

1 – 3 stycken 
2 stycken 
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Tabell 2. Kategorier och subkategorier.  
Kategorier Subkategorier 
Upplevda stödfaktorer Kollegor 
 Handlingsplan och mental förberedelse  
 Behandlingsriktlinjer  
 Förlossningskliniken  
Faktorer som bidrar till  
en upplevelse av otrygghet 

Framkörningstid och transportsträcka 
Brist på erfarenhet 

 Känsla av ensamhet 
 Komplikationer 
Varierande emotionella upplevelser Negativa känslor 
 Känslor av trygghet 
 Känsla av lugn 
 Positiva känslor 

 
 
Upplevda stödfaktorer  
 
Kollegor 
 
En återkommande stödfaktor av betydelse var att informanterna upplevde stöd i sin 
kollega. Det ansågs ha stor betydelse vem ambulanssjuksköterskan för stunden arbetade 
med. Att inte behöva känna sig ensam och att ha en bra kollega att genomföra uppdraget 
tillsammans med ansågs vara ett stort stöd. Det ansåg sig även ha stort stöd i att ha en 
kollega som hade praktisk erfarenhet sedan tidigare. 
 

”Jag känner ett stöd och känner mig trygg när min kollega och jag har ett bra 
samarbete, känner kollegan sig lugn så känner jag mig lugn.”(11) 

 
 
Handlingsplan och mental förberedelse 
 
På vägen ut till en stundad förlossning beskriver några av ambulanssjuksköterskorna hur 
de mentalt försöker förbereda sig efter inkommet larm. En deltagare anser att fördelen med 
lång framkörningstid är att mer tid för förberedelse finns. Flera ambulanssjuksköterskor 
beskriver även vikten att under transporten lägga upp en strategi samt förbereda en 
handlingsplan till olika scenarion och vid eventuella komplikationer.  
 
 

”Att man också har en mental förberedelse för ”worst case scenarion” med 
neonatal HLR, även om… man vet att det i de allra flesta fall går bra så förbereder 
man sig på det… men man måste väl även… eller i alla fall jag… tänka på vad 
skulle kunna hända, vilka komplikationer skulle kunna uppstå.”(6) 
 
”Vi pratade högt om hur man ska göra och försökte fräscha upp minnet lite.”(1) 
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Behandlingsriktlinjer 
 
En annan stödfaktor som upplevdes vara av betydelse ansågs vara ambulanssjukvårdens 
behandlingsriktlinjer. I intervjuerna beskriver nästan samtliga deltagare i studien att de 
fann stöd i att på väg ut till patienten läsa igenom behandlingsriktlinjerna. Att tillsammans 
med kollegan hinna gå igenom rådande riktlinjer som gäller vid prehospitala förlossningar 
upplevdes som en fördel. 
 

”Eftersom förlossning inte är något som sitter på rutin känns det bra att gå igenom 
våra behandlingsriktlinjer på väg ut.”(2) 
 
”Jag upplever att jag har fått ett bra stöd genom att ta fram 
behandlingsriktlinjerna och fräscha upp kunskaperna lite granna.”(10) 

 
 
Förlossningskliniken  
 
Externt stöd i form av telefonkontakt med barnmorskor ansågs vara av stor vikt för flertalet 
ambulanssjuksköterskor i studien. Flera deltagare i studien upplevde att om stöd önskades 
gällande prehospitala förlossningar fanns alltid möjlighet att kontakta barnmorskorna vid 
förlossningsavdelningen. Barnmorskorna beskrevs som pålästa, lugna samt hur de 
förmedlade en känsla av trygghet att ha kontakt med. En informant beskriver hur 
förlossningen kontaktades via telefon under tiden den andra kollegan förlöste barnet. 
 

”Men annars så tycker jag väl att man ringer förlossningen om man känner att 
man behöver stöd.” (9) 
 
”Jag känner mig trygg i att jag kan ringa personalen på förlossningen, de är ju 
proffs och alltid lugna, trevliga och sakliga.”(11) 

 
 
Faktorer som bidrar till en upplevelse av otrygghet 
 
Framkörningstid och transportsträcka  
 
Ett flertal av informanterna beskriver hur de vid långa transportsträckor in till sjukhus kan 
uppleva en känsla av otrygghet och stress. Detta ansågs vara känslor som framförallt 
uppstod då komplikationer av något slag tillstött. Framkom det på utalarmeringen att 
tidigare förlossningar gått fort upplevde ambulanssjuksköterskan ofta stress vid lång 
framkörningstid.  
 

”Lite otrygg känner man sig kanske när man har ganska lång färd in till 
förlossningen, lika att det står på utalarmeringen att det är nummer 3 i ordningen 
eller att det har varit snabba förlossningar eller att man kan få information i 
utalarmeringen att man känner sig mer stressad… det kan vara lite jobbigt.” (12) 
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Brist på erfarenhet  
 
Förlossningar beskrivs av de flesta ambulanssjuksköterskor i studien som något de sällan 
upplever prehospitalt, vilket i sin tur leder till en känsla av otrygghet. Om kollegan hade 
bristande yrkeserfarenhet kände sig informanterna otrygga och vidare upplevde dem att de 
behövde lära och hålla ordning på kollegan istället för att fokusera på patienten. Några 
beskriver även hur de känner sig otrygga på grund av bristande erfarenhet att ta hand om 
helt nyfödda barn eller komplikationer hos nyfödda barn. Ambulanssjuksköterskorna 
upplevde att hospitering på förlossningen skulle bidra till en ökad trygghetskänsla. 
Flertalet av ambulanssjuksköterskorna upplever även att de har för lite kunskap och 
erfarenhet gällande vaginala blödningar och riskförlossningar och upplever att 
mängdträning skulle bidra till en förbättrad upplevelse av den prehospitala förlossningen.  
 

”Det är nog återigen rutinen som gör att jag känner mig otrygg. Detta är verkligen 
inget jag gör dagligen, men det får inte heller gå fel.”(5) 
 
”Förlossningar är inte så vanliga där ute och jag har egentligen inte övat på det 
sen jag läste vubben och då var det ganska lite om prehospitala förlossningar…” 
(1) 
 
”Jag har små kunskaper gällande förlossningar känns det som... Mängdträning 
saknas, mera tid till att få hospitera på förlossningen önskar jag… åtminstone en 
gång om året… det tror jag att alla behöver.”(8) 
 
 

Känsla av ensamhet 
 
Känslan av att vara ensam bidrar till att många ambulanssjuksköterskor upplever en 
otrygghet. Många beskriver en utsatthet prehospitalt som beror på att man bara är en 
ambulans larmad eller att möjligheten till assistans om komplikationer uppstår är långt 
borta. Många berättar hur man har varit ensam ambulans på plats även om man under en 
förlossning har hand om två patienter.  
 

”Att vi var ensamma och inte hade någon annan att få assistans ifrån om läget 
skulle försämras, samt att vi inte utsätts för dessa larm skärkilt ofta och där med 
inte får någon direkt vana…”(3) 

 
Som beskrivet ovan under rubriken ”kollegor” är kollegan en faktor av betydelse för att 
känna trygghet. De informanter som inte var trygga med sin kollega upplevde sig ensamma 
och upplevde därmed en otrygghet i situationen.  
 

”Jag kände kanske inte heller att jag hade stöd från kollegan… Otryggheten med 
barnet som fastnar så har man en kollega som det inte fungerar med riktigt, och då 
förvärras situationen.” (8) 
 

I studien beskriver även flera ambulanssjuksköterskor hur det i andra län är så kallade 
tvåbilslarm vid förlossningar, då två ambulanser skickas. Detta är något som efterfrågas av 
informanterna då man beskriver en upplevelse av ensamhet när man plötsligt får två 
patienter. Vid komplikationer eller fullbordad förlossning anser informanterna att en 
ytterligare personal vore önskvärt.  



	   14	  
	  

”Som sagt så är det ett enbilslarm, vilket jag tycker är fel. Man blir ganska ensam. 
Det borde vara ett tvåbilslarm eftersom man får två patienter, det skulle göra mig 
trygg.”(9) 

 
 
Komplikationer 
 
Något alla intervjuade ambulanssjuksköterskor uttryckte var en rädsla och upplevelse av 
oro inför potentiella komplikationer som kan uppstå. Det innefattar både komplikationer 
som kan drabba den förlösande kvinnan och komplikationer som kan drabba barnet och 
man i det. Flertalet informanter beskriver hur de på väg ut till patienten föreställde sig 
scenarion där komplikationer tillstött för att mentalt förbereda sig på åtgärder.  
 
 
De komplikationerna som det talades mest om var att kvinnan skulle börja blöda när 
moderkakan var förlöst och vissa beskrev en oro över att barnet skulle ha navelsträngen 
runt halsen eller vara dåligt på annat sätt. En samlad rädsla över att något ska gå fel under 
förlossningen kan ses.  
 

”Vi pratade om vad som skulle kunna hända och vad vi ska göra då … man är ju 
livrädd att någonting ska gå fel.”(2)  

 
Vid prehospitala förlossningar beskriver flera av informanterna en upplevelse av att känna 
sig utsatt prehospitalt. Att det uppstår komplikationer som ambulanssjuksköterskorna själv 
inte kan påverka. En deltagare beskriver även att förlossningen gick så fort och att det inte 
var förrän när barnet var förlöst som en känsla av otrygghet kom, en oro över potentiella 
komplikationer. Några informanter beskrev även ett orosmoment vid språkförbistringar 
hos invandrarkvinnor, då de ej kan kommunicera och förmedla om något känns fel.  
 

”Men sen när barnet var framfött och man såg att det var en frisk unge så kände 
man sig lite lugnare en liten stund, men sen kom ju nästa farhåga, man är ju alltid 
orolig för att mamman ska börja blöda.”(1) 

 
 
Varierande emotionella upplevelser 
 
Negativa känslor 
 
Många av de intervjuade ambulanssjuksköterskorna upplever stress och obehag inför 
prehospitala förlossningar. Detta beror framförallt på känslan av att inte ha någon kontroll 
på situationen. En stressad omgivning ökar även ambulanssjuksköterskans upplevelse av 
stress. Om patienten och hennes anhöriga uppträder stressat är det svårare för 
ambulanssjuksköterskan att göra en första bedömning och att uppleva kontroll över 
situationen.  
 

”Har mamman själv inte varit mentalt förberedd eller haft liksom panik så har ju… 
då är det ju svårt att avgöra… är det något som är fel eller är det mer 
stressrelaterat… då känner man sig lite osäker själv…”(6) 
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Deltagarna i studien beskriver varierande känslor inför prehospitala förlossningar, vissa 
deltagare kände respekt inför förlossningar med tanke på vad som kan gå fel. Andra 
beskriver en känsla av kaos, maktlöshet samt nervositet.  
 
 
Positiva känslor 
 
De flesta ambulanssjuksköterskor som deltog i studien uttryckte känslor av lycka och 
eufori efter att fått delta i en prehospital förlossning. Det är den bästa körningen menar 
vissa och andra beskriver hur de var alldeles upprymda efteråt.  
 

”Det var ju en suverän känsla när allting gick bra, det var nog en av de bästa 
körningarna i min karriär. Euforimässigt och så... Jag sov inte en blund den 
natten! Hög på adrenalin och eufori.”(7) 

 
Känslor av tacksamhet är återkommande när de prehospitala förlossningarna förlöpt väl 
och det var ingen ovanlighet att man tar en mental paus efter avklarad förlossning. 
 

”Härlig känsla skulle jag säga, kom ihåg att man var tacksam över att allt hade 
gått bra och att man var lycklig över att familjen fått en ny familjemedlem som är 
frisk. Jag kom även ihåg att det var en skön känsla att inte vara med när ett liv 
slutar utan börjar.”(3) 

 
 
En känsla av trygghet 
 
En förlossning som bedömdes fortgå normalt och utan komplikationer ansågs inge trygghet 
hos ambulanssjuksköterskan. En normal fullgången graviditet, när man hinner sätta en 
perifer venkateter, koppla vätska vid behov och när barnet ligger med huvudet neråt 
beskrivs som tillfredsställande vid en prehospital förlossning.  
 

”Ska man ta den där förlossningen när allt gått bra... när allting bara flyter… ja 
då känner man en trygghet. När man har tid till att sätta nål, koppla vätska om det 
skulle behövas… om man har förberett allting.” (8) 

 
Några av informanterna upplevde deltagande vid tidigare förlossningar som en 
trygghetsfaktor inför kommande förlossningsuppdrag. Då beskrivs både förlossningar 
prehospitalt samt under deras verksamhetsförlagda utbildning. Det beskrevs som skönt 
samt en ingav en känsla av trygghet att arbeta med en lugn och trygg kollega som 
ambulanssjuksköterskan litade på. Även tidigare arbetslivserfarenhet inom 
ambulanssjukvården bidrog till en ökad känsla av trygghet vid prehospitala förlossningar.  
 

”Jag kände mig trygg i att jag hade en kollega som jag litade på, även om han inte 
hade haft någon prehospital förlossning innan så vet jag vad han går för och att 
han är jävligt duktig och stabil…”(5) 
 

Enligt vissa ambulanssjuksköterskor i studien inger även erfarna mödrar som skall förlösas 
ett särskilt lugn vilket leder till en bra upplevelse för både patient och 
ambulanssjuksköterska. 
 



	   16	  
	  

”För varje förlossning känner man sig mer säker och trygg, hur man ska bete sig 
och hur man ska göra.”(12) 

 
 
Känsla av lugn 
 
Vid ett flertal förlossningar upplevde ambulanssjuksköterskorna att situationen på plats 
varit stressad och ibland kaotisk men snart efter att de anlänt har situationen lugnat ner sig. 
Informanterna upplever att ett lugn har försökt skapats på plats hos patienten, så att 
patienterna känner sig väl omhändertagna och trygga. Deltagarna i studien beskriver även 
hur samarbetet med kollegan var av stor vikt och vid ett bra samarbete förmedlades ett 
lugn över båda i besättningen. 
 

”Jag har upplevt att de tycker det är skönt när vi kommer på plats... att vi bara 
finns där. De litar ju på oss… så det är klart de litar att jag kan mitt jobb... och det 
är väl det jag måste utstråla… så jag har uppfattat att de blivit lugnare tillslut.”(8)  

 
Trots upplevd stress så uppgav ett antal informanter att de inte försökt visa det för 
patienterna. Ambulanssjuksköterskorna i studien beskriver även hur de försökt förmedla en 
känsla av att ha förlöst många barn förut, trots att så ej var fallet.  
 

”Det har varit stressat på plats men jag har ju självklart försökt att inte visa att jag 
är så stressad… utåt. Som jag faktiskt har varit… det är ju viktigt med lugn och 
ro.” (10) 

 
”Det kändes så häftigt att låta pappan klippa navelsträngen. När man är ute så 
måste man ju liksom låtsas att man har gjort det där 100 gånger.” (4) 

 
 

DISKUSSION  
 
 
Metoddiskussion  
 
 
Design 
 
Som metod för att utföra denna studie valdes en kvalitativ intervjustudie. Den kvalitativa 
ansatsen ansågs passande då den tenderar till att vara holistisk med en strävan efter att 
förstå helheten. Denna ansats svarade på syftet då upplevelsen av en specifik företeelse 
skulle studeras och beskrivas (Polit & Beck, 2006).  
 
 
Urval  

Målet var att 10 informanter skulle ingå i studien. Då det var totalt 12 stycken som tackade 
ja till att medverka i studien valde författarna att inkludera alla dessa personer. Tolv 
informanter ansågs lämpligt med tanke på tiden som fanns avsatt för att utföra denna 
studie.  
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Enligt Kvale och Brinkman (2014) bör 10-20 informanter inkluderas i en intervjustudie. 
Fler intervjupersoner behöver inte alltid betyda att ny kunskap inhämtas (Kvale & 
Brinkman, 2014).  

Att använda ett strategiskt urval ansågs lämpligt då inklusionskriterierna gjorde att det inte 
var möjligt att söka informanter på vilken klinik som helst. Genom ett strategiskt urval 
framkom informanter som matchade inklusionskriterierna och som ansågs kunna ge en 
representativ bild av det som skulle undersökas. Det negativa med denna urvalsmetod är 
att den nödvändigtvis inte speglar hela populationen korrekt. Att det var sex kvinnor och 
sex män som intervjuades anses som en styrka då det ger en större variation i urvalet 
(Graneheim Hällgren & Lundman, 2012.  

Intervjuerna skedde på två olika ambulansstationer i olika delar av landet. Fördelen med 
detta är att resultatet inte speglar hur det är på en särskild ambulansstation. Dock kan 
skillnader i rutiner, framkörningstider och sträcka till förlossningsklinik påverka resultatet. 
För att få en bredare representativ bild över en större population hade fler intervjuer på fler 
ambulansstationer kunnat utföras, detta utfördes dock inte på grund av tidsbegränsning.  
 
 
Datainsamlingsmetod 
 
Då författarna ej hade möjlighet att utföra intervjuerna tillsammans på grund av praktiska 
skäl användes olika följdfrågor i olika grad. Detta även om förslag på följdfrågor fanns 
med på intervjuguiden. Det kan tänkas att en skickligare mer van intervjuare hade fått ut 
mer information av informanterna genom att ha erfarenhet av att ställa mer djupgående 
frågor. Informanterna intervjuades individuellt av författarna, fördelen med detta är att alla 
informanter fick komma till tals samt att de inte heller påverkades av varandras svar vid 
individuella intervjuer (Trost, 2010). Intervjufrågorna ändrades flera gånger innan den 
utförda pilotintervjun. Då författarna aldrig har utfört en intervjustudie tidigare söktes hjälp 
hos handledaren som bidrog med sina kunskaper. Efter en del förändringar kände sig 
författarna nöjda med frågorna och utförde pilotintervjun. Pilotintervjun visade att tiden 
var väl tilltagen och att intervjufrågorna ansågs kunna användas då de svarade på syftet. 
Pilotintervjun inkluderades sedan i studien.  
 
Fördelen med att utföra semistrukturerade intervjuer är att alla informanter fick samma 
frågor, vilket bidrar till att pålitligheten ökar (Trost, 2010). Enligt Graneheim Hällgren och 
Lundman (2012) ökar tillförlitligheten om frågorna prövas i förväg då det är av stor 
betydelse av hur frågorna ställs under intervjun, resultatet kan förändras beroende på vilka 
formuleringar som används. Det är även viktigt att forskaren som samlar in data är väl 
insatt i ämnet sedan tidigare för att öka tillförlitligheten i studien, resultatet kan påverkas 
beroende på datainsamlarens kompetens och tidigare kunskaper i ämnet (Graneheim 
Hällgren & Lundman, 2012). Det ökar även studiens tillförlitlighet om det inkluderas både 
kvinnor och män i olika åldrar då syftet är att beskriva olika variationer och att få området 
belyst utifrån olika erfarenheter (Graneheim Hällgren & Lundman, 2012).  
 
Alla intervjuer utfördes i ett avskilt mötesrum utöver ordinarie arbetstid för att minska 
risken för avbrott. Alla intervjuer skedde utan avbrott eller störningar. Intervjuerna 
spelades in med hjälp av en ljudupptagare vilket bidrog till att författarna kunde fokusera 
på informanten under intervjun istället för att vara koncentrerad på att skriva.  
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En annan fördel med ljudupptagare är även att intervjuerna finns sparade, detta gör det 
möjligt att kunna återgå till de inspelade intervjuerna och åter lyssna på vad informanterna 
har svarat (Trost, 2010). En svårighet som uppkom var att författarna till studien redan 
hade en bekantskap med informanterna i form av att de var kollegor.  
 
Detta kan ha påverkat resultatet genom att informanten inte vågar berätta hela sanningen 
och hur de egentligen upplevde situationen. En intervjusituation är alltid koppad till en 
asymmetrisk maktrelation. Det är inget vanligt samtal mellan jämbördiga parter. Det är 
personen som leder intervjun som definierar samtalet genom att bestämma ämne, frågor, 
vilka svar som ska följas upp och som avslutar samtalet (Kvale & Brinkman, 2014). Att ha 
en bekantskap med informanterna kan dock även tänkas ge ett mer öppet samtal där 
informanten känner trygghet och tillit till intervjuaren. 
 
 
Dataanalys 
 
Då syftet frågar efter en beskrivning av en upplevelse valde författarna av studien att utföra 
en kvalitativ innehållsanalys. Det negativa med denna metod är att texten kan tolkas på 
olika sätt. Efter att all data lästes igenom av författarna plockades meningsenheter som 
svarade på syftet ut. Detta gjordes tillsammans över plattformen Skype. Eftersom arbetet 
skedde via videolänk tog denna process längre tid än beräknat. Graneheim Hällgren och 
Lundman (2012) menar att tillförlitligheten i resultatet ökar om forskarna läser samtliga 
intervjuer och genomför dataanalysen tillsammans.  
 
Meningsenheterna kondenserades sedan för att kunna kodas för att därefter delas upp i 
olika kategorier. Författarna upptäckte att det var svårare än väntat att placera de olika 
koderna under de tänkta kategorierna. Under denna process flyttades de abstraherade 
koderna fram och tillbaka tills författarna ansåg att alla var under den kategori de tillhörde 
utan att förvränga resultatet. För att kontrollera de abstraherade kodernas giltighet 
jämfördes de mot meningsenheterna. Detta gjorde så att inga av upplevelserna skulle tas ur 
sitt sammanhang. För att påvisa trovärdigheten i studien redovisas relevanta citat från 
intervjuerna i resultatet (Graneheim Hällgren & Lundman, 2012).  
 
Förförståelsen hos författarna av denna studie kan ha påverkat analysen. Faktorer som till 
exempel kan påverka är den teoretiska kunskapen, förutfattade meningar och tidigare 
erfarenheter. För att öka trovärdigheten ytterligare hade det varit värdefullt att be personer 
som är insatta i ämnet sedan tidigare att granska så att teman, kategorier och koder 
stämmer överens med intervjutexternas innehåll. Detta för att bedöma om analysen och 
tolkningen är trovärdig (Graneheim Hällgren & Lundman, 2012). Detta gjordes dock ej då 
tiden för studien var begränsad.  
 
Noggrann beskrivning över urvalet, datainsamlingen och dataanalysen ger läsaren 
möjlighet till att bedöma överförbarheten. Enligt Graneheim Hällgren & Lundman (2012) 
är det läsaren som enskilt bedömer överförbarheten av studien. Med överförbarhet menas 
det om resultatet kan överföras till andra ambulanssjuksköterskor på andra 
ambulansstationer i andra delar av landet.  
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Forskningsetiska överväganden 
 
Författarna har reflekterat över vilken inverkan denna studie skulle kunnat ha på 
informanterna och läsarna av studien. Detta då eventuella minnen och sedan tidigare 
bearbetade situationer skulle kunna väckas till liv. Enligt Kvale och Brinkman (2014) är 
författarna berättare som talar på andras vägnar. Samtliga informanter har signerat ett 
dokument angående informerat samtycke. De har fått information om hur insamlade data 
används och i vilket syfte samt vart den godkända studien sedan kommer att publiceras. 
Alla informanter är konfidentiella, inga namn eller andra egenskaper som kan utge vem 
informanterna är har offentliggjorts. 
 
 
Resultatdiskussion  
 
Studien visar på att ambulanssjuksköterskan upplever trygghet vid en prehospital 
förlossning genom ett stöd av kollegor, kontakt med förlossningsklinik samt genom att 
under framkörningstiden få förbereda sig mentalt innan ankomst till patienten.  
Om ambulanssjuksköterskan däremot upplever ensamhet och har lite eller ingen erfarenhet 
av förlossningar sedan tidigare upplever de sig otrygga i situationen. Många av 
informanterna upplevde en rädsla för att komplikationer skulle uppstå samt upplevde 
prehospitala förlossningar som stressande på grund av detta. Även om 
ambulanssjuksköterskan upplever stress och osäkerhet så försöker han/hon att inge ett lugn 
och försöker att få patienten att känna sig trygg genom att ge ett intryck av att ha varit med 
om liknande situationer tidigare.  
 
Då det är relativt ovanligt med prehospitala förlossningar önskar många 
ambulanssjuksköterskor möjlighet till mer hospitering på förlossningskliniken och fler 
utbildningsdagar gällande förlossningar och dess risker samt komplikationer. I resultatet 
framkom det att ett stort antal av ambulanssjuksköterskorna beskrev vikten av att ha stöd 
av och arbeta med en kollega som upplevdes trygg och som man kunde lita på, detta i 
likhet med resultatet i Svensson och Fridlunds (2008) studie där informanterna beskriver 
hur oron försvinner när kollegan är pålitlig. Vetskapen om kollegans kunskap och tidigare 
erfarenheter bidrog till att ett lugn förmedlades över ambulanssjuksköterskorna. Detta är 
något som även Bohström, Carlström och Sjöström (2015) beskriver i deras studie gällande 
hur stress hanteras av ambulanssjuksköterskor. I deras kvalitativa intervjustudie framkom 
det att då ambulanssjuksköterskan upplevde tillit till sin kollega bidrog detta till minskad 
upplevelse av stress. Det beskrivs även i studien hur erfarna kollegor hade ett inarbetat 
arbetssätt och liknande syn på hur arbetet skall utföras, vilket i sin tur bidrog till att man 
upplevde tillit istället för ensamhet vid stressfulla situationer, även Svensson och Fridlund 
(2008) bekräftar detta i sin studie.  
 
I en studie av Wireklint Sundström och Dahlberg (2011) redogörs det för hur 
ambulanssjuksköterskorna finner stöd och komplimenterar varandra genom ett gott 
samarbete vid omvårdnaden av en patient. Då den prehospitala miljön ofta är oplanerad 
leder det till att den gravida kvinnan känner stor osäkerhet, därmed det viktigt att 
personalen utstrålar ett lugn. I Holmberg, Forslund, Wahlberg & Fagerbergs (2014) studie 
framkommer det att om ambulanspersonalen både verbalt och icke-verbalt förmedlar ett 
lugn, då genom att prata lugnt och föra normala konversationer så ökade tilliten till 
ambulanspersonalens förmåga att klara av situationen (Holmberg et, al., 2014). 
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Ambulanspersonalen är i en utsatt situation då det finns begränsade möjligheter till fler 
resurser, detta framkommer i studien och beskrivs av informanterna som en känsla av 
otrygghet. De har bara varandra och varandras erfarenheter när de är på uppdrag (Wireklint 
Sundström & Dahlberg, 2012). I resultatet av denna studie beskriver flertalet av 
informanterna hur de upplever en känsla av ensamhet då de arbetade med en kollega där 
personkemin inte fungerar. Vidare beskriver även några ambulanssjuksköterskor att 
avsaknad av stöd från sin kollega bidrog till en upplevelse av otrygghet. Då deltagarna i 
studien saknade stöd beskriver de hur telefonkontakt med barnmorskorna på förlossningen 
ingav en upplevelse av trygghet.  
 
Enligt Wireklint Sundström och Dahlberg (2012) startar den första bedömningen redan på 
vägen ut till patienten när larmtexten erhålls från larmcentralen. Ambulanspersonalen 
förbereder sig framförallt mentalt vid akuta händelser och gör sig redo för att bemöta 
situationen. De ökar sitt fokus och bygger upp en viss handlingsplan.  
 
Detta stämmer väl överens med denna studies resultat då flertalet ambulanssjuksköterskor 
beskriver vikten av att under transporten lägga upp en strategi samt förbereda en 
handlingsplan till olika scenarion och eventuella komplikationer. Rädsla för 
komplikationer var en av de vanligaste upplevelserna vid prehospitala förlossningar för 
ambulanssjuksköterskan. Främst upplevdes en oro och stress för möjliga komplikationer 
som kunde drabba både mamman och barnet men även en samlad rädsla för att någonting 
skall gå fel under förlossningen. Haglund et al. (2016) menar på att om kvinnan får en 
traumatisk upplevelse av förlossningen kan det leda till att de blir rädda för att föda barn 
igen (Haglund Aladdin & Lundgren, 2016).  
 
Något som var återkommande under intervjuerna var informanternas upplevelse till behov 
av kompetensutveckling inom prehospitala förlossningar. Ambulanssjuksköterskorna 
beskrev hur de önskade mängdträning genom att få möjlighet till regelbunden hospitering 
på förlossningskliniken. Många av ambulanssjuksköterskorna ansåg att det skulle bidra till 
ökad trygghet, detta då flera informanter ansåg att de hade för lite erfarenhet samt att man 
allt för sällan får vara med om prehospitala förlossningar. McLelland et al. (2014) har i sin 
studie granskat vetenskapliga artiklar gällande prehospitala förlossningar. I flertalet studier 
beskrivs det hur ambulanssjuksköterskorna upplever avsaknad av utbildning och övningar 
gällande handläggande och basal vård av mamma och barn under förlossning. Även mer 
ingående utbildning och regelbunden träning gällande förlossningskomplikationer belystes. 
I en studie gjord av Feltham, Foster, Davidson och Ralph (2016) studerades effekten av att 
slå ihop barnmorskestudenter och ambulanssjuksköterskestudenter för att ha en 
tvärprofessionell utbildningsdag. Syftet med utbildningsdagen var att öva på förlossningar 
tillsammans och för att få en större förståelse av varandras professioner. Studien visar på 
att ambulanssjuksköterskorna upplevde en känsla av att vara mer förberedda inför 
förlossningar prehospitalt efter att fått öva tillsammans med barnmorskestudenter. I likhet 
berättade en del av informanterna av denna studie hur deltagande vid en tidigare 
förlossning, både prehospitalt eller under verksamhetsförlagd utbildning var en 
trygghetsfaktor inför kommande förlossningsuppdrag.  
 
I en studie av McLelland, McKenna, Morgans och Smith (2018) har 
ambulanssjuksköterskor som deltagit i prehospitala förlossningar fått redogöra för vilka 
komplikationer de stött på och vilka åtgärder det vidtagit. Det framkom att 
ambulanssjuksköterskorna blev utlarmade på fler än 2000 förlossningar, där endast 324 
stycken resulterade i en prehospital förlossning.  
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De flesta förlossningarna visade sig vara komplikationsfria, men trots det så drabbades 
ändå 31 stycken förlossningar av förlossningskomplikationer i form av: 
Navelsträngsprolaps, skulderdystoci, tvillingförlossning, ogynnsam position (säte och 
pannbjudning), vaginala blödningar samt neonatal HLR. Detta i likhet med en studie av 
Flanagan, Lord och Barnes (2017) där det framkommer att det endast är ett fåtal 
förlossningar där komplikationer tillstött. Då man ser till tidigare forskning som är gjord 
och jämför det med resultatet i denna studie, skulle kanske ambulanssjuksköterskans 
upplevelse av oro över förlossningskomplikationer behöva bearbetas. Istället skulle 
ambulanssjuksköterskan uppmuntras för att få uppleva en trygghet och att det i de flesta 
fall går förlossningarna bra och lägga energi på det under den prehospitala förlossningen.  
 
Informanterna förklarar hur man försöker skapa ett lugn vid ankomst till patienten så att 
patienterna känner sig väl omhändertagna och trygga. I studien beskriver 
ambulanssjuksköterskorna hur de har försökt att förmedla en känsla av att ha varit med om 
och förlöst många barn förut, trots att detta inte alltid var fallet. Trots att 
ambulanssjuksköterskorna upplevde stress så uppgav de att de inte försökte göra detta 
synligt för patienterna. I studien av Wireklint Sundström och Dahlberg (2012) framkom 
det även där att ambulanspersonalen försöker undvika att visa stress och osäkerhet vid 
kontakt med patienten. Det är viktigt att visa ett kunnigt och säkert intryck för att skapa ett 
lugn och förtroende hos patienten. Enligt svensk sjuksköterskeförening är tilliten i en 
vårdrelation en förutsättning för at patienten skall kunna anförtro sig till vårdaren (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016a). 
 
Arbetar ambulanssjuksköterskan även utefter livsvärldsansatsen läggs fokus på hur den 
förlösande modern för stunden upplever situationen och med hjälp av en dialog erhålla 
information om vad som kan bidra till att patienten känner sig omhändertagen och trygg. I 
Holmberg, Forslund, Wahlberg och Fagerbergs (2014) studie framkommer det att om 
ambulanspersonalen både verbalt och icke-verbalt förmedlar ett lugn, då genom att prata 
lugnt och föra normala konversationer så ökade tilliten till ambulanspersonalens förmåga 
att klara av situationen. De beskriver även i sin studie hur omvårdnaden hos 
ambulanspersonalen är beroende på sjuksköterskans förmåga att vara öppen och lyhörd, 
genom att vara genuint intresserad, närvarande samt öppenhjärtad. Några andra faktorer av 
betydelse gällande omvårdnaden i ambulansen är att personalen ska vara mentalt 
närvarande samt ha ambitionen att förstå patientens upplevelse av situationen (Holmberg 
et, al., 2014). 
 
 
Slutsats  
 
Prehospitala förlossningar berör ambulanssjuksköterskan på olika sätt och leder till 
varierande emotionella upplevelser. Prehospitala förlossningar är något som 
ambulanssjuksköterskan inte utsätts för särskilt ofta, därmed önskas möjlighet till mer 
regelbunden hospitering på förlossningsklinikerna och även mer utbildning genom fler 
lokala utbildningsdagar gällande förlossningar och dess risker samt komplikationer. 
 
 
Klinisk tillämpbarhet  

Prehospitala förlossningar är något som sällan förekommer, men när 
ambulanssjuksköterskan får delta i dessa upplever de varierande känslor. 
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Genom att belysa forskning kring prehospitala förlossningar hoppas författarna att det kan 
bidra till ökat intresse för ämnet, detta då det tenderar att vara ett tämligen outforskat 
ämne. Resultatet både i denna studie samt tidigare gjorda studier visar på att flertalet 
ambulanssjuksköterskor önskar vidare utbildning och hospitering gällande prehospitala 
förlossningar. Genom att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelse av brister inom det 
beskrivna området hoppas författarna att studien kan bidra till ökad kompentensutveckling 
gällande prehospitala förlossningar inom ambulanssjukvården. Detta skulle kunna bidra till 
att ambulanssjuksköterskorna kan uppleva ökad trygghet vid prehospitala förlossningar. 
Det skulle även leda till en bättre arbetsmiljö för ambulanssjuksköterskan samt ökad 
patientsäkerhet till den födande modern och barnet.  
 
 
Vidare forskning 
 
För att få en större helhetsbild över hur den prehospitala förlossningen kan förbättras skulle 
det vara av stort intresse att genomföra en studie utifrån den födande moderns samt även 
en studie utifrån anhörigas perspektiv. Det skulle även vara intressant att se effekten av att 
implementera en ökad utbildningsinsats gällande prehospitala förlossningar inom 
ambulanssjukvården, för att sedan se om detta skulle bidra till en upplevelse av ökad 
trygghet hos ambulanssjuksköterskorna vid prehospitala förlossningar. 
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Bilaga 1. 
Intervjuguide  
Syftet med studien är att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelser av prehospitala 
förlossningar 
 
Bakgrundsfrågor 
Kön? 
Ålder? 
Hur länge har du jobbat inom ambulanssjukvården? 
Antal år som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård? 
Hur många prehospitala förlossningar har du varit med om i din yrkesutövning? 
 
Intervjufrågor 
 
Beskriv ett tillfälle där du varit med om en prehospital förlossning? 
 
Hur förberedde du dig inför larmet vid denna händelse? 
 
När du kom fram till patienten, hur upplevde du då den omedelbara situationen med 
den prehospitala förlossningen?  
 
Hur har dina upplevelser varit efter det att ni lämnat av patienten på förlossningen? 
 
Har det tillstött någon komplikation vid den prehospitala förlossningen du varit med 
om? 
 
Beskriv vad som gjorde att du kände dig trygg under den prehospitala förlossningen? 
 
Beskriv vad som gjorde att du kände dig otrygg vid den prehospitala förlossningen? 
 

 
 
Är det något du vill tillägga?  
Får vi kontakta dig för eventuella följdfrågor? 
 

Stödfrågor 

Hur upplevde du det? Hur menar du då? Vill du utveckla? 

På vilket sätt? Hur kände du dig då? Kan du ge exempel? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	  
	  

Bilaga 2. 
 

Forskningspersoninformation till studie.  
 
Du tillfrågas härmed om att delta i en intervjustudie angående ambulanssjuksköterskors 
upplevelser av prehospitala förlossningar.  
 
Vi är två sjuksköterskor, Ida Bodin och Erika Karlsson, som läser till 
specialistsjuksköterskor med inriktning ambulanssjukvård vid Sophiahemmets Högskola. 
Som del i denna utbildning kommer vi tillsammans under perioden November 2017 till och 
med Mars 2018 att skriva ett examensarbete som innefattar en magisteruppsats omfattande 
15 högskolepoäng. 
 
Området som är valt att studera är ambulanssjuksköterskans upplevelse av prehospitala 
förlossningar. På senare år har det skett en centralisering av förlossningsvården, vilket 
enligt studier leder till att avståndet till förlossningsklinikerna ökar samt detta i sin tur ökar 
risken för prehospitala förlossningar. Det kommer att ingå totalt 10 intervjuer i studien, 
medarbetare från X samt X kommer att intervjuas. För att inkluderas i studien krävs det att 
vara utbildad ambulanssjuksköterska som arbetat minst ett år inom ambulansen och 
deltagit vid minst en prehospital förlossning i yrket. 
 
För att utföra denna intervjustudie har vi erhållit verksamhetschefens tillåtelse. Medverkan 
i studien är helt frivillig och kan avbrytas när som helst under studiens gång utan någon 
närmare förklaring. Intervjuerna kommer att genomföras avskilt på överenskommen plats 
och beräknas att ta 30 minuter. Ingen ersättning kommer att utgå. Intervjuerna kommer att 
vara semistrukturerade med så kallade öppna frågor. De kommer att spelas in för att sedan 
transkriberas och analyseras, självklart garanterar vi full konfidentialitet och du som 
informant kommer att avidentifieras. All data kommer att lagras säkert på en 
lösenordskyddad dator som endast författarna till studien har tillgång till. När materialet är 
transkriberat, sammanställt och godkänt av Sophiahemmet högskola så kommer materialet 
till studien att förstöras och kasseras. Det färdiga resultatet kommer att bifogas i 
studentportalen DIVA.  
 
Återkom till oss via email om du önskar att delta i intervjun. Om du har några andra frågor 
rörande studien är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare.   
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 

Ida Bodin 
Leg. Sjuksköterska 
Student vid 
specialistsjuksköterskeprogrammet 
med inriktning mot ambulanssjukvård 
på Sophiahemmets Högskola 
 
 

Erika Karlsson 
Leg. Sjuksköterska 
Student vid 
specialistsjuksköterskeprogrammet 
med inriktning mot ambulanssjukvård 
på Sophiahemmets Högskola 
 

 



	  
	  

SAMTYCKESFORMULÄR 
 
Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är helt frivilligt och att jag när som helst, 
och utan att uppge anledning, kan avbryta mitt deltagande till studien. Allt material som 
tillhör studien kommer då raderas och förstöras och inte redovisas i studien. All 
information är konfidentiell och ingen kan komma åt uppgifter som ingår i studien utom de 
ansvariga för studien som har all data inlåst i ett säkert förvar. Jag är medveten om att 
ingen obehörig kommer kunna ta del av materialet. Jag samtycker även till att mina 
personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:204). 
 
 

Underskrift forskningsperson:  …………………………………………………….. 
 
Namnförtydligande:   …………………………………………………….. 
 
Ort & datum:    …….………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


