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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Då det är ovanligt med förlossningar prehospitalt föreligger svårigheter att skapa 

en praktisk rutin kring handhavandet av att förlösa prehospitalt. Det ställer krav på den 

prehospitala förlossningsvården, vilket kan komma att öka med ett längre avstånd till 

förlossningsavdelningar på grund av den förändrade och pågående centraliserade 

förlossningsvården. Detta ställer ett högre krav på ambulanssjuksköterskor och då risken för 

komplikationer finns i samband med att förlösa prehospitalt. 

 

Syfte: Syftet var att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelser av att förlösa prehospitalt. 

 

Metod: Semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod, vilka sedan 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Elva ambulanssjuksköterskor deltog och en 

pilotstudie utfördes. Fem kategorier togs fram i analysfasen och under dessa finns ytterligare 

femton sub-kategorier som beskriver ambulanssjuksköterskors upplevelser av uppdrag med 

att förlösa prehospitalt. 

 

Resultat: De fem kategorierna som kom fram var: Ambulanssjuksköterskans upplevelser av 

att möta uppdraget, familjen, otillräcklighet, stöd och trygghet samt önskan och betydelsen av 

kunskap. Uppdraget gav stress som innebar både positiva och negativa känslor såsom att det 

gav ett adrenalinpåslag och informanterna blev fokuserade samtidigt som de kände ett stort 

ansvar och de blev otrygga inför eventuella komplikationer. Viktigt att inför patient och 

anhöriga att de behöll ett lugnt och tryggt bemötande utåt för att skapa tillit då det för den 

födande patienten, är en livsomvälvande upplevelse. Alla upplevde det begränsat med resurser 

och utrustning för barnet och om de fick två dåliga patienter samtidigt. Läkemedel som 

smärtlindring till den födande kvinnan var nästintill obefintlig och även andra läkemedel 

saknades. Att förbereda sig och ha en handlingsplan samt samarbete med förlossningen 

upplevde alla gav en större trygghet. Kunskapen av en komplikationsfri förlossning ansåg 

ambulanssjuksköterskorna sig ha dock uttryckte de att de saknade tillräckligt med 

erfarenhetsbaserad kunskap av förlossningar, särskilt om komplikationer uppstod. 

Ambulanssjuksköterskorna kände sig väldigt otrygga, ensamma och maktlösa vid svårare 

komplikationer. Ambulanssjuksköterskorna uttryckte en önskan om ökad kunskap, 

regelbunden praktisk träning kring handhavandet av en prehospital förlossning samt 

hospitering. 

 

Slutsats: Komplikationer visade sig vara en stor kunskapsbrist och här efterfrågade alla 

informanter mer kunskap i form av utbildning, praktiskt handhavande i förlossning och att det 

tillhandahålls kontinuerligt eftersom det är en sådan unik händelse. Patientsäkerheten kan 

förbättras om ambulanssjuksköterskan får en ökad trygghet genom ökad kunskap. Det är 

därför viktigt att ambulanssjuksköterskorna har rätt utrustning, läkemedel, utbildning och 

kunskap om förlossningsvården. 

 

Nyckelord: Ambulanssjuksköterska, Förlösa prehospitalt, Utbildning, Trygghet, 

Omvårdnad.    

 

 

 

 

 

 



 
   

ABSTRACT 

 

Background: As it is unusual for prehospital deliverys, there is difficulty in creating a practical 

routine about the operation of prehospital deliverys. It places demands on prehospital deliverys, 

which may increase with a longer distance to obstetricsdepartments due to the changing and 

ongoing centralized obstetrics. This places a higher requirement on ambulance nurses and the 

risk of complications is associated with prehospital deliverys. 

 

Aim: The purpose was to describe the ambulance nurse`s experiences of prehospital deliverys. 

Methods: Semi-structured interviews were used as data collection methods, which were then 

analyzed by qualitative content analysis. Eleven ambulance nurses participated and one pilot 

study was performed. Five categories were developed during the analysisphase, under which 

there are additional fifteen sub-categories describing ambulance nurse's experience of 

prehospital deliverys. 

Result: The five categories that came out were: Ambulance nurses´ experience of meeting the 

mission, the family, insufficiency, support and safety and the desire and importance of 

knowledge. The mission gave stress which meant both positive and negative emotions such as 

adrenaline boost and focus, while feeling a lot of responsibility and being unsure of possible 

complications. Important towards patient and relatives to keep calm and safe treatment to 

creating trust when it is for the woman that giving birth is a life-changing experience. Everyone 

experienced it limited with resources and equipment for the child and if you had two bad 

patients at the same time. Drugs as pain relief to the woman who was giving birth there were 

almost nonexistent and other drugs were missing. Preparing and having an action plan and 

cooperation with obstetrics departments experienced everyone gave greater security to 

everyone. The knowledge of a complication-free childbirth felt the ambulance nurses that they 

had however insufficient experience-based knowledge of childbirths, especially if 

complications arose. The ambulance nurses felt very insecure, lonely and powerless in difficult 

complications. All ambulance nurses expressed a desire for increased knowledge, regular 

practical training on the management of prehospital deliverys and hospitalization. 

Conclusion: Complications proved to be a major lack of knowledge, and all informants 

demanded more knowledge in the form of education, practical delivery in childbirth and that it 

is provided continuously because it is such a unique event. Patient safety can be improved if 

the ambulance nurse is given increased security through increased knowledge. It is therefore 

important that ambulance personnel have the right equipment, medicine, education and 

knowledge about childbirth care/prehospital deliverys. 

Keywords: Ambulance nurse, Prehospital deliverys, Education, Safety, Nursing. 
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INLEDNING 

Det föds cirka 115 000 - 120 000 barn i Sverige varje år och cirka 3400 av dessa är flerbörd 

(främst tvillingar) enligt Socialstyrelsen, 2018. Statistik från Medicinska födelseregistret 

(MFR) föddes under år 2015, 116 667 barn varav 44 procent var förstföderskor 

(Socialstyrelsen, 2017). Det sker få förlossningar prehospitalt och i Sverige saknas statistik 

över hur många barn som föds utanför sjukhus. En studie från Storbritannien visar att det föds 

under en procent prehospitalt (Rodie, Thomson & Norman, 2002). Enligt Haglund Aladdin, 

Jacobsson, Sandberg & Lilja (2004)  leder den ökade centraliseringen av förlossningsvården 

att längre avstånd till förlossningsavdelningen är en riskfaktor för prehospital förlossning. Allt 

längre avstånd till förlossningsavdelning kräver snabba och säkra transporter samt ett ökat 

krav på en högre kompetens på ambulanspersonalen (Haglund Aladdin et al, 2004).   

 

BAKGRUND 

Ambulanssjukvård 

Ambulanssjukvården har en varierad vårdmiljö från olika årstider med olika väderlekar med 

som sol, regn, snö, värme och kyla. Eftersom patienter kan behöva hjälp var de än är så får 

man inom ambulansen arbeta på många olika platser, allt från hemmiljö till otillgänglig miljö 

ute i naturen. Man kan bedriva prehospital vård på de flesta platser men främst sker vården i 

ambulansen. I den prehospitala vården finns inga färdiga vårdrum, för att få ett bra vårdrum 

utanför ambulansen måste ambulansteamet göra i ordning en plats som kan ge bra 

förutsättningar för en bra vårdrelation och ett effektivt omhändertagande (Hagiwara & 

Wireklint, 2016). Först i vårdkedjan finns den prehospitala vården, där förutsättningarna är 

annorlunda än på sjukhuset, här finns inga specialiteter utan bara en vårdsituation. Den 

prehospitala vårdsituationen består av patienten och ett ambulansteam på två personer där 

minst en bör vara specialistutbildad ambulanssjuksköterska (Nyström & Herlitz, 2016).  För 

att få ett väl fungerande ambulansteam enligt Weller, Boyd och Cumin (2014) krävs ett bra 

samarbete, en bra kommunikation och att teamet har kunskap och förståelse för varandras 

roller. Ambulanssjuksköterskan vårdar en patient åt gången och mötet mellan patienten och 

ambulanssjuksköterskan är oftast kort. Ambulanssjuksköterskan försöker skapa ett förtroende 

och en bra omvårdnadsrelation till patienten för att få patienten så trygg som möjligt (Suserud, 

Bruce & Dahlberg, 2003; Wireklint, Sundström & Dahlberg, 2012). Enligt Svensk 

Sjuksköterskeförening (2010) är omvårdnadens mål att stödja välbefinnandet och hälsan samt 

förebygga ohälsa och lindra lidandet hos patienten. 

 

Inför uppdraget 

 

Startpunkten på bedömningen inför ett uppdrag fås genom en förhandsinformation via 

larmcentralen. Vårdaren börjar redan utifrån denna bilda sig en uppfattning om vad som 

väntar. Utifrån sin kunskap, tidigare erfarenhet och gällande rutiner förbereder ambulans-

sjuksköterskan sig inför patientmötet. Det måste behållas en öppenhet både innan och under 

bedömningen och inte låsa fast sig vid det som initialt föreföll vara patientens problem då 

larmcentralens information oftast är ofullständig, motsägelsefull och ibland till och med 

felaktig och vilseledande (Bremer, 2014). Wireklint Sundströms (2005) forskning visar hur 

ambulanssjuksköterskorna förbereder sig inför patientmötet. Förberedelse med en bestämd 

handlingsplan som utgår från en specifik diagnos och dels med visshet om att mötet kan 
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innebära det mesta genom en öppen hållning. Ambulanspersonalens bedömningar beskrivs 

som en dynamisk kamp mellan det förväntade och det okända med en vilja av att nå kontroll 

och effektivitet. Med ambitionen att så snabbt som möjligt skapa ordning och struktur 

samtidigt en vilja att lyssna på patienten och en öppenhet upprätthålls.  

 

Handlingsplan 

 

Handlingsplanen består av tre faser, förberedelse, prehospitalt vårdmöte samt vård under 

transport. Den första förberedelsefasen inhämtas om uppdraget så mycket information som 

möjligt. Tar stöd av de behandlingsriktlinjer som kan komma att bli aktuella och fattar beslut 

om rollfördelning och beslut om vilken utrustning som ska med till patienten. Båda i 

besättningen har alltjämt ett omvårdnadsansvar men viktigt för att uppnå optimal vårdkvalitet 

och säkerhet i omhändertagandet och att ett likvärdigt omhändertagande ges oavsett vilket 

vårdteam som kommer fås om rollerna är tydliga, det vill säga vem som har huvudansvaret att 

vårda.  Den första fasen, förberedelse görs medans personalen tar sig till hämtplatsen, vilket 

ger ambulanssjuksköterskan en beredskap inför uppdraget. Den andra fasen, prehospitalt 

vårdmöte påbörjas direkt vid patientkontakt där eventuell svikt i patientens vitala funktioner 

identifieras. Utifrån befintliga förutsättningar skapas ett optimalt vårdrum där den första och 

en andra bedömning identifierar huvudproblemet hos patienten. Behandlande åtgärder utförs 

därefter. Tredje fasen, vård under transportfasen omfattar övervakning och fortsatt behandling 

till mottagande vårdenhet samt dokumentation och överrapportering (Hagiwara & Wireklint 

Sundström, 2016).  

 

Patientsäkerhet  

Ambulanssjukvården lyder under Hälso och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen. Enligt 

Hälso och sjukvårdslagen ska vården genomföras så att den uppfyller krav på god vård vilket 

innebär att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patienternas behov av trygghet i 

vården och behandling (HSL 1982:763). Patientsäkerhetslagen har ett syfte att garantera hög 

patientsäkerhet inom hälso och sjukvård. Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för 

att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Teamarbete är en faktor för att hålla god 

patientsäkerhet. Att ha en god kommunikation är en viktig faktor och om den inte fungerar 

har den en negativ effekt på kvalitén och säkerheten i vården (Ödegård, 2013). En bra 

kommunikation med förlossningen är viktigt för patientsäkerheten bland annat för att 

ambulanssjuksköterskan ska kunna rapportera och förmedla information till förlossnings-

kliniken så de kan förbereda sig och ge rätt hjälp till patienten (Mothiba, 2008).  

 

Ambulanssjuksköterskan 

Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2009:10) måste de som jobbar inom prehospital akutsjukvård 

ha den kompetens som krävs. Sjuksköterskor som arbetar i ambulans utan specialistutbildning 

kallar sig sjuksköterskor i ambulans.  Yrkestiteln ambulanssjuksköterska får endast användas 

av den som är sjuksköterska och som genomgått specialistsjuksköterskeutbildning med 

inriktning ambulanssjukvård. Studierna till ambulanssjuksköterska bedrivs på avancerad nivå 

och 60 högskolepoäng.  Efter avslutade studier ska den specialistutbildade sjuksköterskan 

kunna arbeta inom ambulans och kunna ta hand om akut sjuka eller skadade patienter i 

skiftande åldrar. (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, 2012; Suserud, 2005). Enligt 

Gunnarsson och Warren Stomberg (2008) är det viktigt att ambulanssjuksköterskan har rätt 
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utbildning så att denne kan ta rätt beslut. Ambulanssjuksköterskan arbetar efter den etiska 

koden från International Council of Nurses (ICN) som innebär, att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande (Svensk Sjuksköterskeförening,2008). Att 

arbeta inom ambulanssjukvården kräver att sjuksköterskan har flexibilitet, kreativitet är 

ödmjuk och stresstålig (Ahl, Hjälte, Johansson, Wireklint Sundström, Jonson & Suserud, 

2005). Att identifiera och handlägga komplikationer hos den gravida kvinnan och hos barnet 

samt bedömning och åtgärder i hemmet och under transport innefattar ambulans-

sjuksköterskans ansvarsområden (Haglund Aladdin, Jacobson, Sandberg & Lilja, 2004). Att 

möta kvinnans individuella behov och ha en förståelse för kvinnans upplevelse och rädsla är 

en viktig uppgift från den som förlöser (Nilsson, Robertson & Lundgren 2012).  

 

Det är ovanligt med förlossningar prehospitalt men med längre avstånd till förlossnings-

avdelningar kan det bli vanligare, det är därför viktigt att ambulanspersonal har rätt utbildning 

och kunskap om dessa situationer som kan uppstå (Haglund Alladin & Lilja, 2016). Enligt 

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (2012) skall ambulans-sjuksköterskan vara 

beredd på oförutsedda och varierande arbetsuppgifter och kunna ta hand om sjuka och 

skadade i alla åldrar och kunna vara behjälplig vid förlossningar. Haglund Aladdin et al. 

(2004), menar att ambulanssjuksköterskorna känner sig osäkra eftersom de endast har en 

grundläggande kunskap om förlossningar. De påtalar även att de flesta ambulans-

sjuksköterskor har liten erfarenhet av prehospitala förlossningar och en prehospital 

förlossning är en annorlunda upplevelse varvid stöd från barnmorska skulle vara bra vid dessa 

situationer. Enligt Haglund Alladin et al. (2004), skulle ambulans-sjuksköterskorna behöva 

mer teori och praktisk utbildning för att känna sig säkrare och tryggare i förlossning 

situationerna. Ökad kunskap om förlossningar leder till en mer patientsäker vård och en 

minskad stress hos ambulanssjuksköterskan (Norden, Hulth & Engström, 2013).  

 

Människan ingår i ett nära samspel med sin omgivning menar omvårdnadsteoretikerna Benner 

och Wrubel, där omsorg är ett grundläggande begrepp. Omsorg där fokus riktas mot något 

annat än sig själv, då man värnar om en annan människa skapas möjligheter att lära sig 

bemästra situationen (Kirkevold, 1994). Vissa risker som stress och sårbarhet kan uppstå i en 

omsorgssituation. När en människa förlorar något som är värdefullt, som att inte kunna ha 

kontrollen på grund av den rådande situationen, kan känslor som stress och sårbarhet uppstå. 

Omsorgen ger möjligheten att både ge och ta emot hjälp som skapar en tillit mellan parterna. 

Omsorgen är kärnan i all omvårdnad enligt Benner och Wrubel (Kirkevold, 1994). Det är 

sjuksköterskans uppgift att ge patienten hjälp att kunna hantera den nya livssituationen, där 

patienten får hjälp och stöttning i sin utveckling anser Benner och Wrubel. Även anser de 

sjuksköterskans roll under tiden för förändring, att vara en guide för att de ska förstå sin 

situation och motta medicinsk behandling (Benner & Wrubel, 1989). I Benner och Wrubels 

omvårdnadsteori är bemästring ett väsentligt begrepp, vilket innebär att hantera stress 

(Kirkevold, 1994). Stress är en upplevd störning av mening, förståelse och funktion som kan 

leda till en känsla av hot, förlust eller utmaning. En stressad och distanserad sjuksköterska kan 

i mötet med vårdtagarna, göra att de känner sig omänskligt behandlade, arga och rädda 

(Benner & Wrubel, 1989). 

 

Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor (RAS) 

 

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS) är en sektion inom Svensk 

Sjuksköterskeförening där sjuksköterskor som arbetar inom ambulans kan tillhöra. RAS har 

ett nationellt dokument som beskriver ambulanssjuksköterskornas kompetens för att kunna 

arbeta inom prehospital akutsjukvård. Kompetensbeskrivningen styrs av socialstyrelsens 
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riktlinjer och är viktig för att förtydliga vilka arbetsuppgifter och vilket ansvar man har som 

ambulanssjuksköterska gentemot patienter, vårdgivare och samhälle (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor, 2012). 

 

Riktlinjer och styrdokument 

 

Ambulanspersonalens handlingsutrymme styrs av en rad riktlinjer och styrdokument. I 

bedömningen av patientens tillstånd, framförallt i den medicinska behandlingen har 

ambulanssjuksköterskan både regionala och lokala riktlinjer till sin hjälp. En del riktlinjer är 

nationella som till exempel hjärt och lungräddning eller omfattar flertalet av landets 

ambulansorganisationer. Behandlingsriktlinjer som utfärdats av en grupp ambulansöverläkare 

är ett exempel. Där följs kunskapsmålen i riktlinjerna upp årligen genom tester, i de 

verksamheter där SLAS används. Sveriges Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan 

(SLAS), är en arbetsgrupp av ambulansläkare som arbetar fram gemensamma riktlinjer för 

ambulanssjukvården. Utifrån de direktiv som finns i riktlinjerna och för att exempelvis få 

behålla rätten som ambulanssjuksköterska att ge läkemedel, måste godkänt testresultat 

uppnås. Ambulansverksamheterna kräver oftast att ambulanssjuksköterskan ska ha en rad 

kortare konceptutbildningar utöver riktlinjer för patientvården. Dessa utbildningar som 

traumavård, sjukvårdsledning, akutmedicin, triagering, utryckningskörning etcetera 

genomförs internt och ibland i samverkan med annan sjukvårdspersonal, räddningstjänst eller 

polis (SLAS, 2011). 

Förlossning 

De flesta förlossningarna i Sverige sker på sjukhus under normala omständigheter och de 

viktigaste kriterierna för en normal förlossning enligt socialstyrelsen (2001) är att det vid 

förlossningens start inte finns några medicinska riskfaktorer som bedöms påverka 

förlossningen. Värkarbetet måste starta spontant, förloppet ska vara utan komplikationer från 

värkarbetets start till moderkakans framfödande, att barnet föds i huvudbjudning, enkelbörd 

samt att mamma och barn mår bra efter förlossningen. Har en graviditetslängd mellan vecka 

37 +0 dagar och vecka 41+6 dagar. Vid förlossningsarbete tar man hänsyn till cervix 

(livmoderhals) öppningsgrad, frekvens och styrkan på sammandragningarna och om den 

blivande mamman haft någon vattenavgång. Tre kriterier måste uppfyllas för att man ska få 

diagnosen aktiv förlossning, att man fått ett etablerat värkarbete med smärtsamma och 

regelbundna sammandragningar som kommer med en frekvens på två till fyra samman-

dragningar under tio minuter och att de pågår mellan 30 och 60 sekunder. Livmodern ska 

också vara öppen minst tre centimeter och den blivande mamman ska haft en vattenavgång 

(Hagberg, Marsal & Westgren, 2008). 
  

Prehospital förlossning 

Ibland framskrider förlossningen så snabbt att den blivande mamman inte hinner till sjukhus 

för att få hjälp att föda sitt barn, då kan det istället bli aktuellt med hjälp från en 

ambulanssjuksköterska.  I ambulanssjuksköterskans profession förväntas man besitta sådan 

kunskap att man ska kunna förlösa en gravid kvinna i en normal förlossning (Riksföreningen 

för ambulanssjuksköterskor, 2012). Ambulanssjuksköterskorna kan komma i kontakt med 

olika graviditetskomplikationer och olika risker både för den blivande mamman och det 

nyförlösta barnet därför är det viktigt att ambulanssjuksköterskorna har den kunskap som 
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krävs för att klara av dessa situationer (Haglund Alladin & Lilja, 2016). De flesta som föder 

utanför sjukhus är omföderskor (Sheiner, Shoham-Vardi, Hadar, Hershkovitc & Mazor, 

2002). I en studie gjord av Haglund Alladin et al. (2004) registrerades det i en region i Sverige 

sammanlagt 59 976 förlossningar mellan år 1993 till 1999. Av dessa skedde 169 ofrivilligt 

utanför sjukhuset varav 150 av dem var omföderskor som kan förklaras att förlossningen 

andra gången oftast går fortare. Haglund Alladin et al. (2004) menar att för de som ofrivilligt 

får förlösas utanför sjukhuset blir oftast händelsen en dramatisk upplevelse, speciellt eftersom 

de planerat för en sjukhusförlossning. Den vanligaste platsen för en förlossning utanför 

sjukhuset är i hemmet (Haglund Alladin et al, 2004).  Ur studien framkommer att det är 

mindre vanligt med ofrivilliga prehospitala förlossningar, att det ställs ökade krav på ett säkert 

omhändertagande under den pågående centraliseringen av förlossningsvården som kan 

innebära en överrumpling av en snabb förlossning. Ökat avstånd till förlossningsklinik leder 

till fler prehospitala födslar, vilket ökar kraven på ambulanspersonalens kompetens (Haglund 

Alladin et al, 2004). Mödrar med utländsk härkomst har ökat från 10,3 procent 1973 till 26,7 

procent år 2014 (Socialstyrelsen, 2015) vilket förutom centraliseringen av förlossningsvården 

även kan komma att påverka ökade förlossningar prehospitalt på grund av kultur och 

språkförbristningar (Haglund Aladdin et al, 2004). 

 

Risker och graviditetskomplikationer vid prehospital förlossning  
 

Prehospitala förlossningar brukar ha ett snabbt förlopp och den kliniska erfarenheten är att 

snabba förlossningar oftast är komplikationsfria. Dock finns det komplikationer som kan 

uppstå och som kan vara bra att känna till (Haglund Alladin & Lilja, 2016). Postpartum-

blödning enligt WHO definieras inom 24 timmar efter förlossning och är en blödning på 500 

ml eller mer (Haglund Alladin et al., 2004). För gravida kvinnor är postpartum blödning 

(blödning i samband med förlossning) den vanligaste dödsorsaken (Cortet, Maucourt-Boulch, 

Deneux-Tharaux, Dupont, Rudigoz, Roy & Huissoud, 2015). Vanligaste orsaken till 

blödningen beror på att blodkärlen där placenta (moderkakan) suttit inte stängs på grund av att 

uterusmuskulaturen (livmodermuskulaturen) inte drar ihop sig adekvat (Haglund Alladin & 

Lilja, 2016). Att föda prehospitalt ökar risken för postpartum-blödning och behöver därför 

övervakas av personal med rätt utbildning (Sheiner, Ohel & Hadar, 2016). Det är svårt att 

värdera blodförlusten vid en prehospital förlossning (Haglund Alladin et al., 2004). 

Förlossningen sker ofta före fullgången tid vid flerbörd (tvillingar). Då partiell avlossning av 

placentan kan följa efter tvilling ett gör att tvilling två på grund av försämrad cirkulation i 

placentan kan löpa större risk för komplikationer. Tvilling två kan även ha en onormal 

bjudning såsom tvärläge. Risken för postpartumblödning ökar (Haglund Alladin & Lilja, 

2016). 

 

Komplikationer hos barnet 

 

Missfärgat fostervatten som normalt är ofärgat kan ibland vara grön färgat, barnets avföring 

har blandats i fostervattnet vilket tyder på stress hos barnet. Navelsträngsprolaps, där 

navelsträngen glider ned framför barnet om barnet ligger i tvär- eller snedläge, navelsträngen 

kan hänga ut synligt i vulva. Är ett allvarligt tillstånd där det är risk för att barnets cirkulation 

och syretillförsel försämras kraftigt (Haglund Alladin & Lilja, 2016). Vid sätesbjudning ligger 

barnet fel, med stjärten nedåt där huvudet vanligtvis ska förekomma vid födseln.  Vid en 

sätesbjudning ökar risken för trauma på barnet (Hagberg, Marsal & Westgren, 2008). 

Prematura barn är barn som föds för tidigt, före vecka 37. På grund av att fostret är litet och 

oftast inte hunnit ställt in sig med huvudet i bäckeningången, förekommer oftare 
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komplikationer såsom sätesbjudning och navelsträngsprolaps (Haglund Alladin & Lilja, 

2016). Ablatio placenta innebär en för tidig avlossning av moderkakan från livmoderns vägg, 

då den lossnar helt eller delvis innan barnet är förlöst. Detta kan vara livshotande för barnet 

och symtomens utsträckning är relaterade till hur stor avlossningen är. Placentan löser sig 

normalt efter 10 - 20 minuter efter förlossningen (Haglund Alladin & Lilja, 2016). Dock finns 

en överhängande risk vid prehospitala förlossningar att barnet blir nedkylt om det inte snabbt 

torkas av och läggs hud mot hud hos modern. Det största problemet när barn föds prehospitalt 

är att skydda dem mot hypotermi (nedkylning). Andningsproblem är vanligt hos de barn som 

föds för tidigt. (Haglund Alladin et al., 2004). Enligt Martin och Menacker, (2007) behöver 

fem procent av alla nyfödda assisterad andning direkt efter att de förlösts. 
 

Problemformulering  

Ambulanssjuksköterskan ställs inför situationer som kräver hög kompetens både medicinskt 

och omvårdnadsmässigt för att kunna vårda patienten på ett lugnt, tryggt och säkert sätt. 

Centralisering av förlossningsvården ökar risken för fler prehospitala förlossningar, vilket 

ställer ett ökat kunskapskrav på ambulanssjukvården. Ambulanssjuksköterskan förväntas 

kunna förlösa prehospitalt och eftersom det är så få prehospitala förlossningar fås ingen 

erfarenhet av detta. Den gravida kvinnan känner också oro för att föda prehospitalt. 

Prehospitala förlossningar ökar risken för postpartumblödningar som behöver övervakas av 

personal med rätt utbildning och utrustning. För att öka trygghet och minska oron för 

ambulanssjuksköterskan, de blivande föräldrarna samt anhöriga, är det viktigt att öka 

kunskapen om ambulanssjuksköterskors erfarenhet av att förlösa prehospitalt. Bristen på 

forskning inom prehospital förlossning och för att kunna bemöta utvecklingen av 

centralisering på bästa sätt, bör mer studier kring ambulanssjuksköterskans upplevelser av 

prehospitala förlossningar belysas. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelse av att förlösa prehospitalt. 

 

METOD 

Ansats och Design 

En kvalitativ studie med induktiv ansats har använts för att på lämpligaste sätt besvara syftet 

som var att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelser av att förlösa prehospitalt. En 

kvalitativ studie beskriver erfarenheter och upplevelser samt skildrar fenomenen. Det 

insamlade materialet analyserades med induktiv ansats eftersom syftet var att undersöka 

upplevelser utan förutfattade meningar eller hypoteser (Polit & Beck, 2012). För att kunna 

beskriva upplevelser och förstå olika fenomen utifrån perspektivet som intervjupersonerna 

hade, passade en kvalitativ forskningsintervju bra (Kvale & Brinkmann, 2014). Att ha använt 

sig av intervjuer, gör att man får höra informantens egna ord och de berättar om sina egna 

upplevelser. Som intervjuare var det lättare att få en förståelse för deras erfarenhet. 

Kunskapen som man får genom informanternas upplevelser ger en ökad förståelse och ny 

kunskap om området enligt Danielson, (2012). 
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Urval 

Urvalskriterier 

 

Inklusionskriterierna för att medverka i studien var, specialistutbildad ambulanssjuksköterska 

med minst tre års arbetslivserfarenhet inom ambulanssjukvård samt erfarenhet av att ha 

förlöst prehospitalt. När förlossningarna senast ska ha ägt rum sattes ingen gräns, eftersom 

förlossning är en sådan unik händelse. Intervjupersonerna utgjordes av fem antal män och sex 

antal kvinnor för att inkludera båda könen i studien. De var i åldrarna mellan 31 år och 63 år 

och antal yrkesverksamma år inom ambulansen varierade mellan sex och tjugofyra år och de 

representerades från två ambulans-stationer. Antal förlossningar de varit närvarande vid 

varierade mellan två till tio förlossningar. Kvale och Brinkmann (2014) rekommenderar sju 

till femton antal intervjuer för ett trovärdigt resultat. Ambulanssjuksköterskornas 

bakgrundskaraktäristiska redovisas i tabell I nedan. 

 

Tabell I. Informanternas bakgrundskaraktäristiska 

Kön Kvinna 6 

Man 5 

Ålder Medelvärde: 46,5 år 

Spridning: 31 - 63 år 

Antal år som sjuksköterska Medelvärde: 17,7 år 

Spridning: 10 - 36 år 

Antal år inom ambulansverksamheten Medelvärde: 13,5 år 

Spridning 6 - 24 år 

Antal år som specialiserad ambulanssjuksköterska Medelvärde: 10 år 

Spridning: 5 -17 år 

Antal prehospitala förlossningar Medelvärde: 3,4 st 

Spridning: 2 - 10 st 

 

Datainsamling 

Studien genomfördes under december 2017 och utfördes på två ambulansstationer i södra 

Sverige inom två olika regioner. Informanternas verksamhetschefer kontaktades och 

informerades skriftligt om syftet med studien, för att ge sitt godkännande till studien. De tolv 

utvalda ambulanssjuksköterskorna på respektive station kontaktades muntligt personligen på 

arbetsplatsen av författarna. Dessa tolv ambulanssjuksköterskor utsågs genom lämplighets-

urval som ansågs bäst kunna besvara studiens syfte (Polit & Beck, 2012). Information om 

studien (Bilaga I) och dess syfte skickades till de utvalda informanterna för att de skulle få 
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möjlighet att studera materialet och besluta om de ville delta i studien. De informanter som 

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

Båda författarna deltog vid intervjuerna som genomfördes på de båda ambulansstationerna i 

anknytning till arbetspassets början eller slut. Enligt Polit och Beck (2012) är en 

semistrukturerad intervju ett bra sätt att använda sig av när man ska tala om upplevelser. En 

intervju gör det möjligt att förstå informanternas upplevelser i olika situationer som beskriver 

själva upplevelsen med egna ord (Henricson, 2012). Genom semistrukturerade intervjuer ges 

möjligheten att ställa följdfrågor till informanterna.  Som stöd användes en intervjuguide (se 

bilaga II) så att informanterna berörde samma grundfrågor under intervjun (Kvale & 

Brinkman, 2014).  

 

För att som intervjuare förbereda sig inför forskningsintervjun, genomfördes en pilotintervju. 

Enligt Danielsson (2012) är pilotintervjun viktig för att planera intervjustudien. En ambulans-

sjuksköterska som passade studiens urval valdes ut, pilotintervjun har inte använts i själva 

undersökningen. Genom pilotintervjun kontrollerades intervjufrågorna att de var adekvata och 

relevanta för syftet, att tiden för intervjun var lagom och för att bekanta sig med utrustningen. 

Efter pilotintervjun redigerades intervjufrågorna och några av frågorna togs bort då de ansågs 

vara besvarade och upplevdes som upprepningar. Kvale och Brinkman (2014) bekräftar att 

efter pilotintervjun får man eventuellt göra förändringar i intervjuguiden. Intervjuerna varade 

mellan 30 - 60 minuter per intervju med samma grundfrågor som ställdes till alla 

informanterna. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon och mobiltelefon för att kunna 

fokusera på intervjuerna istället för att göra anteckningar. Intervjuerna lyssnades igenom och 

transkriberades sedan till text i närtid till intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014), de 

transkriberades ordagrant till text som sedan lästes igenom flera gånger för att författarna 

skulle få en känsla av helhet och en förståelse för vad som sagts i intervjuerna i enlighet med 

Polit och Beck (2012). Det gör att man upprepar intervjusituationen och kan få en bättre 

förståelse av ambulanssjuksköterskornas upplevelser. Varje intervju avidentifierades och 

ersattes med ett nummer ett till elva i den ordning som de intervjuades. 

 

Dataanalys 

Analysprocessen av det insamlade materialet inspirerades av Graneheim och Lundman, 

(2004) kvalitativa innehållsanalys. Enligt Graneheim och Lundman, (2004) finns det två olika 

analysinriktningar när man ska analysera texter, man kan analysera efter en manifest 

innehållsanalys eller en latent innehållsanalys. Författarna valde att analysera efter en 

manifest synvinkel eftersom studiens innehåll speglar ambulanssjuksköterskors tolkningar 

och åsikter. En manifest innehållsanalys innebar att beskriva det som uttrycktes i texterna. 

Nästa steg innebar att meningsbärande enheter togs ut ur texten som svarade mot syftet i 

studien, dessa markerades med en överstrykningspenna (Graneheim & Lundman, 2004). 

Enligt Graneheim och Lundman, 2004 är meningsbärande enheter centrala ord, meningar eller 

stycken i texten som utgör grunden för analysen. Författarna diskuterade sedan de 

meningsbärande enheterna för att kunna kondensera dem. Att kondensera menas att texten 

kortas ner och tydliggörs utan att något betydelsefullt går förlorat. I nästa steg gav man den 

kondenserade meningsbärande enheten en kod. Koden beskrev kortfattat meningsenhetens 

innehåll och hjälpte författarna att analysera materialet. Koderna bildade sedan subkategorier 

med liknande betydelse. Subkategorierna grupperades sedan efter deras innehåll och bildade 

kategorier. Kategorierna namngavs efter det karaktäristiska innehållet i kategorin (Graneheim 

& Lundman 2004). Genom dessa kategorier kunde man beskriva ambulanssjuksköterskans 

upplevelser av att förlösa prehospitalt. Exempel på analysförfarandet redovisas i tabell II. 
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Tabell II. Exempel på analysförfarande. 

Meningsbärand

e 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

“skulle 

någonting 

krångla med 

mamman eller 

barnet då har 

ju vi långt till 

hjälpen, långt 

till resurserna 

de har inne på 

sjukhuset” 

(informant 2). 

Långa avstånd 

till resurserna 

och expertisen 

om svårare 

komplikatione

r skulle 

uppstå. 

Långa 

avstånd. 

Centralisering av 

förlossningsvårde

n. 

Ambulanssjuksköterska

ns upplevelse av 

otillräcklighet. 

“negativt är ju 

att man är i 

den miljö man 

är om det 

tillstöter 

nånting så är 

man oerhört 

sårbar och man 

har två liv” 

(informant 10). 

Negativ miljö 

där man har 

begränsat med 

resurser för att 

ta hand om 

svåra 

komplikatione

r och om både 

mamma och 

barn är dåliga 

samtidigt. 

Begränsa

t med 

resurser. 

Åtgärda de 

svåraste 

komplikationer 

med begränsade 

resurser. 

Ambulanssjuksköterska

ns upplevelse av 

otillräcklighet. 

 

Trovärdighet 

Att forskningsresultaten är så trovärdiga som möjligt inom kvalitativ forskning betonar 

Graneheim och Lundman (2004) vikten av. Trovärdighet handlar om hur väl och noggrant 

författaren tänkt igenom och beskrivit sitt arbetssätt, hur författaren kategoriserat sitt material 

för forskningsresultatets trovärdighet. Att irrelevanta uppgifter uteslutits och endast relevant 

data finns med samt hur man bedömer likheter och skillnader inom och mellan kategorierna. 

Begreppen giltighet, tillförlitlighet samt överförbarhet används för att uppnå trovärdighet. 

Genom att vara delaktig i samspelet under själva intervjun menar Granskär och Höglund-

Nielsen (2008) att författaren är medskapare av texten, således kan inte resultatet tolkas 

oberoende av författaren. Det är inte bara sanningshalten i resultatet som påverkar 

trovärdigheten utan handlar också om hur författarens erfarenhet och förförståelse har präglat 

analysen. 
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Giltighet 

 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver giltigheten handlar om hur sanna resultaten är och 

faktorer som kunde komma att påverka giltigheten var metodval, datainsamling samt 

analysprocess. Viktigt att kunna beskriva variationer vid en kvalitativ innehållsanalys genom 

att identifiera likheter och skillnader i innehållet av texten. Läsaren ges möjlighet att bedöma 

giltighet genom en noggrann beskriven analys och urval. Citat från intervjuerna är ytterligare 

ett sätt att bedöma giltighet. 

 

Tillförlitlighet 

 

Granskär och Höglund-Nielsen (2008) menar att tillförlitligheten ökar genom att författaren 

noggrant verifierar sina ställningstagande genom hela processen. 

 

Överförbarhet 

 

Innebär enligt Polit och Beck (2012) i vilken utsträckning det kvalitativa resultatet kan 

överföras till andra grupper. Tydligt beskrivet urval, undersökningsgrupp, datainsamling och 

analys anser Graneheim och Lundman (2004) underlätta bedömningen av generaliserbarhet. 

Om resultatet är applicerbart till andra grupper är det sedan läsaren som avgör. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna har följt Vetenskapsrådets rekommendationer över god forskningssed som har 

fyra allmänna forskningsetiska krav och de är, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som har beaktats i denna studie under hela arbetets 

gång (Vetenskapsrådet, 2002). Författarna har talat sanning i detta arbete samt på vilket sätt 

studien genomförts har redovisats öppet. Innan intervjuerna uppfylldes informationskravet 

och samtyckeskravet då författarna påbörjade initialt studien med att ansöka om godkännande 

efter informerat verksamhetscheferna om studiens syfte. Efter ett skriftligt godkännande av 

studien från cheferna fick informanterna information både skriftligt och muntligt om studiens 

syfte, att det var frivilligt att delta och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan 

att uppge orsak. Informanterna som deltog fick lämna ett skriftligt informerat samtycke 

(bilaga I) om att medverka i studien, enligt Kvale och Brinkmanns (2014) beskrivning. 

Informanterna var helt anonyma bortsett för intervjuarna. Konfidentialiteten kring 

intervjumaterialet förklarades muntligt för informanterna så de kunde känna sig säkra på att 

konfidentialiteten har tillgodosetts på ett tillfredsställande sätt i enlighet med Malterud (2009) 

av författarna. Konfidentialiteten för intervjupersonerna och de människor och institutioner 

som omnämns i intervjuerna påtalar Kvale och Brinkmann (2014) vikten att värna om. 

Intervjumaterialet avidentifierades och kodades och behandlades konfidentiellt genom att det 

var bara intervjuarna som hade tillgång till intervjuerna. De bandade intervjuerna samt 

utskrivna bandintervjutexterna förvarades så att endast författarna hade tillgång till det. 

Råmaterialet som innebar både ljudinspelningarna och de utskrivna bandintervjuerna 

raderades efter examinatorn godkänt studien. De uppgifter som inhämtats till studien ska inte 

användas i något annat syfte än till denna undersökning enligt Patel och Davidson (2011). 

Informationen som man fick kommer enbart användas för forskningsändamål således har 

nyttjandekravet tillgodosetts genom att de uppgifter författarna erhållit av informanterna 

endast använts till denna studie.  
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RESULTAT 

Resultatet redovisas i fem huvudkategorier som framkom ur analysen med fjorton 

subkategorier. Subkategorierna beskrev det manifesta innehållet i intervjuerna där 

ambulanssjuksköterskors upplevelser identifierades. Tabell III redovisar huvudkategorierna 

samt subkategorierna. För att tydliggöra resultatet användes citat i den löpande texten i 

anslutning till brödtexten. Efter varje citat står en siffra inom parantes som står för vilken 

informant som citatet kommer från.   

 

Tabell III. Kategorier och Subkategorier  

 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att 

möta uppdraget 

Stress vid larm 

Stanna på plats eller åka till sjukhuset 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att 

möta familjen 

Bemöta patient och dennes anhöriga 

Yrkesrollen 

Stimulerande 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av 

faktorer som ger stöd och trygghet 

Kommunikation 

Samarbetet med kollegan och 

förlossningsavdelningen 

Säkerhet 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av 

otillräcklighet 

Åtgärda de svåraste komplikationer 

med begränsade resurser 

Centraliseringen av 

förlossningsvården 

Kultur och språkförbristningar 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av 

önskan och betydelse av kunskap 

Förberedelse 

Utbildning 

Erfarenhet 

 

 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att möta uppdraget 

Stress vid larm 
 

Att få larm om en förlossning var mindre vanligt och att få genomföra en förlossning var 

ytterst sällsynt. Det kännetecknas som ett unikt larm som ställer höga krav och professionell 

handläggning samt som måste erhålla en obstetrisk kompetens enligt informanterna. Larmet 

om prehospital förlossning gav många känslor enligt informanterna, några som nämndes var 
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stress, adrenalinkick, nervositet och spänning. Informanterna upplevde en känsla av 

osäkerhet, obehag och rädsla för att något skulle gå fel eftersom dessa larm kom så sällan. En 

förlossning med ett dåligt barn eller med svåra komplikationer var en obehaglig känsla som 

informanterna i studien upplevde. Stress var en återkommande faktor som togs upp i samband 

med utlarmningen, under pågående förlossning och vid olika komplikationer. Alla 

informanter uppgav en känsla av adrenalinpåslag och stress som kunde innebära både positiv 

och negativ stress. De flesta såg det som en positiv känsla där de blev extra energifylld inför 

uppdraget. Adrenalinpåslaget beskrivs som ett pulspåslag som kan stå både för nervositet och 

laddning samtidigt. Trots inre stress försökte de utåt sett visa ett lugn för att skapa en 

trygghetskänsla gentemot patienten. Att de behöll lugnet inför de blivande föräldrarna 

upplevdes som viktigt för att minska stressen hos både föräldrarna och gentemot kollegan. Att 

få stöd från sin kollega upplevdes som lugnande och minskade stressen hos informanterna. 

 

“även om jag är superstressad inombords så måste man för mammans skull verka 

lugn utåt, att man inte visar att man är superstressad, man vill ju att de ska få känslan 

att det här har vi gjort många gånger förr för att få mamman att inte vara orolig” 

(informant 2). 

 

“när man får larmet så taggar man till lite extra, det faller ju lite utanför det vanliga, 

så lite extra taggad det blir man, adrenalinet går ju igång kan man säga” 

(informant3). 

  

“jag tror många känner att det här larmet är spännande liksom men nervöst, jag blir 

lite peppad av det att det här ska vi klara av, adrenalinet går upp” (informant 4). 

 

Stanna på plats eller åka till sjukhuset 

 

Ambulanssjuksköterskorna uttryckte en stor otrygghet att vara långt från sjukhuset och all 

expertis om eventuella komplikationer skulle uppstå. En osäkerhet framkom hos vissa kring 

hur nära föregående förlossningen var och därigenom beslutet om de skulle stanna i hemmet 

och förlösa eller om de skulle bege sig mot förlossningsavdelningen. Informanterna upplevde 

bedömningen att åka till förlossningsavdelningen eller stanna kvar på plats var olika från gång 

till gång och kunde vara svår att bedöma. Osäkerheten att hinna in till förlossnings-

avdelningen eller inte bekymrade dem. Svårigheten att bedöma efter krystvärkar hur långt det 

var kvar togs upp av informanterna. Informanterna upplevde en trygghet av att vara på väg till 

förlossningsavdelningen. Dock beskrev informanterna en känsla av ökad oro, ensamhet och 

utsatthet då de vårdade under en längre tid när avståndet till sjukhus var långt. De informanter 

som arbetade långt från sjukhuset upplevde att de var mer utsatta under transporten till 

sjukhuset än de som jobbade inne i staden och hade nära till förlossnings-avdelningen. 

Ytterligare faktorer som beskrevs påverka transporten var trafik och väderlek som kunde 

bidra till en längre transporttid. Alla tog upp säkerheten om att transportera en bältad gravid 

men att bälta ett nyförlöst barn såg alla som ett stort problem. Eftersom det är viktigt att 

barnet var nära mamman och ha hudkontakt för att få värme ansåg informanterna att det i stort 

sett var omöjligt att få den nyfödda liggandes på mammans mage och samtidigt åka säkert i en 

ambulans. 

 

“man är stressad och ska ju köra bilen också, med bebis på magen, bresade ben och 

inte lätt att bälta dem så att de åker tryggt och säkert” (informant 4). 
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“tror inte man ska dröja sig kvar bara för att ha en förlossning i hemmet utan det är 

bättre att man lastar men är barnet synligt på väg ut är det ju bättre och vara kvar” 

(informant 8). 

 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av familjen 

Bemöta patient och dennes anhöriga   

 

Förlossningssituationen stressade lätt upp både personal, patient och anhöriga. Ett bra och 

tryggt bemötande upplevde informanterna var att de presenterade sig och att de under 

förloppets gång förklarade och informerade vad de gjorde och planerade göras vilket 

underlättade hela uppdraget. Att de som ambulanssjuksköterska agerade lugnt trots stress 

genom att de såg och bekräftade patient och anhöriga förmedlade ett lugnt och tryggt 

bemötande. Ett bra bemötande var grunden till att patient och anhöriga kunde få tillit och 

förtroende för ambulanssjuksköterskan. Informanterna menade att bemötandet även visade sig 

i kroppsspråket, att det ingavs trygghet och tillit genom ett lugnt och tydligt kroppsspråk.  Ett 

bra bemötandet tyckte informanterna var speciellt viktigt i dessa sammanhang då det var en 

sådan unik händelse där allt kom att kommas ihåg. Trots att prehospital förlossning inte var 

planerat så upplevde informanterna att patient och anhöriga oftast blev lugnare bara av att 

ambulansen anlände. Informanterna upplevde att de anhöriga lämnade över ansvaret på dem 

så fort de kom till platsen för att lösa situationen. Eftersom det var en stor händelse att få ett 

barn kände informanterna att de ville ge mamman en så bra förlossningsupplevelse och en 

positiv minnesbild som möjligt. 

 

“jag presenterade mig och gav föräldrarna information och ett bra bemötande där jag 

berättade för dem om vad som kommer att hända framför allt och hur vi hade tänkt 

lösa detta och att vi snart tänkte åka mot sjukhuset” (informant 3). 

 

“jag hälsade på både patienten och blivande pappan, gav dem sedan information om 

hur vi tänkte lösa det här på bästa sätt och när barnet var fött har vi för avsikt att åka 

till förlossningen för kontroll av barn och mamma” (informant 9). 

 

Informanterna kände sig inte tillfreds med omhändertagandet av anhöriga, då de upplevde att 

de ibland fick ignorera de anhöriga för att vara fullt fokuserade på patienten och förlossnings-

arbetet. Informanterna upplevde att de ibland kunde känna sig känslokalla mot de anhöriga 

men fokusen var att ta hand om patienten och barnet i första hand. Det upplevdes svårt att få 

pappan delaktig i situationen eftersom den blivande mamman fick så mycket fokus. 

Informanterna upplevde att de blivande papporna inte visste hur de skulle agera i situationen 

men var tacksamma och att de kunde ta ett steg tillbaka. Informanterna försökte visa ett lugn 

mot patienten och anhöriga för att minska stressen hos dem. Oroliga anhöriga upplevdes 

behöva lugnande ord från informanterna men initialt gavs all tid till mamman. Anhöriga 

kunde ibland bistå med viktig information, speciellt där språkförbristningar fanns med i 

bilden. 

 

“jag kände att jag bara rusade förbi pappan, jag hälsade men hann inte säga något 

mer, jag ville till patienten så fort som möjligt, men jag såg hur stressad han var, hade 

velat lugna honom men det fick vänta” (informant 5). 
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“finns inga utrymmen för att ta hand om skärrade anhöriga som kanske inte tänkt sig 

en förlossning utanför sjukhuset utan man har fullt fokus på kvinnan och hennes 

förlossningsarbete” (informant 6). 

 

Yrkesrollen 

 

Informanterna upplevde förutom yrkesrollen, förväntningar på sig själva, från patienten och 

anhöriga på plats. Förväntningar som att de skulle hantera situationen på ett professionellt och 

kompetent sätt som innebar att ha tillräckligt med kunskap för att kunna hantera en pre-

hospital förlossning och eventuella komplikationer. Alla kände ett större ansvarsfullhet vid 

dessa händelser då det involverade ett barn och då det var en unik situation för alla inblandade 

att få vara med om. Informanterna upplevde att de förväntades klara av situationen när de 

kom på plats och de ville inte visa för patient och anhöriga att de i dessa situationer var 

oerfarna. De kände att de hade ett stort ansvar för både mamman och barnet under hela 

uppdraget, speciellt under och efter förlossningen. 

 

“nu är det jag som är ansvarig hur det här går, är det någon komplikation eller något 

så förväntas jag kunna lösa det, det är det mest krävande, ansvaret man tar” 

(informant 2). 

 

“nu kommer ambulansen och då förväntar de sig att man löser problemet” 

(informant5). 

 

Stimulerande 

 

Informanterna uppgav att en förlossning var en väldigt rolig och spännande händelse att få 

vara med om eftersom det händer så sällan och att det inte är ett sjukdomstillstånd. 

Informanterna upplevde att de fick mycket uppskattning av patienten och dess anhöriga. De 

flesta upplevde det som väldigt stimulerande och var nöjda med prestationerna där det gick 

bra. Det framkom att informanterna ville vara med om en förlossning igen då de upplevde det 

så positivt och roligt att få vara med om något så unikt och stort. Informanterna kände sig 

stolta över att ha klarat av förlossningssituationen. 

 

“skönt med omväxling då det är spännande, häftigt och coolt, det är något bra och 

glädjande och inte en sjukdom” (informant 9). 

 

“den där uppskattning av glädjeresponsen man fick, gör att man har världens bästa 

jobb och man känner sig tillfredsställd” (informant 11). 

 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av faktorer som ger stöd och trygghet 

Kommunikation 

 

En förståelig och bra kommunikation mellan kollegor lägger grunden för ett bra samarbete 

och för att nå målet för att kunna ge en så god omvårdnad som möjligt menade informanterna. 

Kommunikation kunde även innebära samtal och information från olika instanser, exempelvis 

från förlossningen, larmcentralen och anhöriga på plats. Kroppsspråket var en del av 

kommunikationen och som var viktigt att tänka på även om situationen kunde vara stressande. 

En god kommunikation till den förlösande kvinnan uppgavs också vara viktig och ingav en 



15 
   

trygghet för informanten att få kvinnan delaktig. Informanterna menade att kommunikationen 

med kvinnan var att även mana på med så positiv energi som möjligt för att den förlösande 

kvinnan exempelvis skulle andas rätt och trycka på vid krystningar. Informanterna menade att 

de också informerar om vad som händer i processen upplevdes som positivt i 

kommunikationen och delaktigheten. 

 

“brukar ofta ringa barnmorskan för att få stöttning, om dom har tid vill säga..” 

(informant 7) 

 

“kollegans kroppsspråk ingav ett lugn och då kunde jag med känna ett lugn som 

gjorde vårat arbete mer systematiskt smidigt och hanterligt” (informant 10) 

 

Samarbetet med kollegan och förlossningsavdelningen 

 

Ett gott samarbete och närvaro av kollega var viktigt eftersom det ökade känslan av trygghet. 

Att kollegorna hade en bra kommunikation på vägen ut till patienten upplevdes väsentligt, till 

exempel vad som skulle tas med från ambulansen till patienten, vad som var viktigt att tänka 

på i just den situationen. Att arbeta som ett team på platsen gjorde att de kände samhörighet 

med sin kollega. Informanterna kände sig inte ensamma om de hade en kollega som var 

erfaren och som gav dem stöd och råd. Om kollegan hade tidigare erfarenhet från förlossning 

gav det ett ökat stöd och trygghet samt minskad stress. Informanterna menade vidare att 

kollegans kompetens spelade roll för att kunna vara ett bra stöd. Om de jobbade med en 

oerfaren kollega upplevde informanterna att de fick ta ett större ansvar för patienten och att de 

fick handleda och informera sin kollega. 

 

“viktigt med stöd från kollegan, att man inte känner sig ensam och extra press och 

stress över det eftersom vi inte gör det så ofta, måste vi stötta varandra hela tiden som 

att man diskuterar och beslutar varje moment ihop.” (informant 7). 

 

“känns tryggt att jobba med en kollega som man kan “bolla med” och vet vad som ska 

med in till patienten och vad som ska göras och komma att behövas” (informant 11). 

 

Ett bra samarbete med förlossningsavdelningen uttrycktes av alla informanter vara en viktig 

del i själva förloppet men även inför framtiden med nya rön och råd, hospitering och 

utbildning. På vägen ut i ambulansen till patienten kom samarbetet att betyda mycket då de 

kunde få viktig information. Att ha kontakt med förlossningsavdelningen på telefon under 

själva förlossningen var en oerhörd trygghet när eventuella komplikationer kunde uppstå. En 

del tog upp stödet av att en barnmorska kunde följa med ut till förlossningsplatsen om det var 

möjligt men att det sällan gick att lösa. Vid problem under pågående förlossning upplevde 

informanterna en frustration om de inte fick kontakt med barnmorska på förlossnings-

avdelningen. Ibland uppstod situationer där man inte hann kontakta barnmorskan utan fick 

lösa situationen själva.  När det var långt avstånd till sjukhuset upplevde informanterna att det 

var mer acceptabelt och frikostigt att be om assistans av barnmorska. När barnmorska inte 

hade möjlighet att följa med kunde ibland en assisterande ambulansenhet vara behjälplig. 

Informanterna hade en önskan att alltid få med sig en barnmorska ut på dessa larm vilket hade 

ökat tryggheten. 
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“kunde man få med barnmorska så hade jag gjort det, det är allas rättighet att få ut 

rätt personer som är vana vid situationen” (informant 4) 

 

“mer stöd och samarbete från ambulansöverläkare och förlossningen skulle 

underlätta arbetet prehospitalt, speciellt gällande läkemedel vid smärta och 

blödningar, då vi mest bara har vätska att kunna ta till” (informant 6). 

 

Säkerhet 

 

Att jobba prehospitalt gav andra förutsättningar vad gäller den patientsäkra vården. 

Informanterna upplevde att de fick ta seden dit man kom, dock att den patientsäkra vården 

följdes så långt det är möjligt var informanterna eniga om. Att situationen inte alltid var 

patientsäker var alla informanter eniga om med tanke på de inre och yttre faktorerna som 

kunde påverka. De inre uppgav dom kunde vara bristfälliga rutiner och kompetens. De yttre 

kunde vara arbetsmiljö och klimat. Arbetsmiljön hade stor inverkan på tryggheten och 

säkerheten på plats enligt informanterna. Arbetsmiljön kunde variera enormt med trånga 

utrymmen, dold belysning, kallt klimat och obekväm arbetsställning. Förlossningen kunde 

även äga rum i en bil på en öppen plats där integritet och sekretess kunde utsättas eller en 

farligt trafikerad väg där säkerhetsaspekten inte kunde följas till fullo. Arbetsmiljön hade en 

stor inverkan på tryggheten och säkerheten för alla på plats enligt informanterna. Upplevelsen 

att ha en förlossning i en ambulans var att det var trångt och svårt att röra sig inne i 

ambulansen och det var svårt för kollegan att hjälpa till. Informanterna upplevde att det var en 

tryggare miljö för den blivande mamman att föda på sjukhus, där alla resurser finns. 

 

“det var mitt i stan i deras bil och mitt i rusningstrafiken på morgonen, hon ligger bak 

i deras bil med benen isär och där var ju integriteten hotad, men vad gör man då det 

inte var läge att flytta henne till ambulansen” (informant 5). 

 

“vi kommer ut och tar hand om sådana här saker och vi har ingen rutin på det, vi har 

teoretisk utbildning vilket är jättebra men vi har ju ingen rutin vilket är mindre 

patientsäkert helt klart, om vi tar hand om det prehospitalt eller om en 

specialistutbildad barnmorska på förlossningen som har rutin är ju självklart stor 

skillnad på patientsäkerheten” (informant 8) 

 

“sämre arbetsmiljö då det oftast är många anhöriga på plats med kulturella 

skillnader, tumult och språkförbristningar upplever jag har ökat” (informant 11). 

 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av otillräcklighet 

Åtgärda de svåraste komplikationer med begränsade resurser 

 

Informanterna upplevde sig otillräckliga vad gäller att kunna hantera och åtgärda de svårare 

komplikationerna. En känsla av ensamhet kunde uppkomma i olika situationer under en 

prehospital pågående förlossning. Att komma fram till en förlossning med svåra 

komplikationer gav obehagskänslor och informanterna kände sig ensamma och utsatta. 
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Förlossningssituationen kunde påverkas av det långa avståndet till sjukhuset, att inte ha 

kontroll över situationen samt om kollegan inte stöttade upp. Att känna oro och rädsla var en 

vanlig upplevelse i samband med komplikationer. De kände nervositet eftersom de var rädd 

för att något skulle gå fel. Under förlossningen upplevde några ambulanssjuksköterskor att de 

inte hade kontroll över barnets och mammans tillstånd och fick en känsla av ensamhet och 

maktlöshet. De kände sig ensamma i situationen om det skulle uppstå komplikationer som de 

själva inte kunde lösa. Informanterna uppgav att det inte fanns mycket att göra prehospitalt 

utan att hjälpen endast fanns på sjukhuset för de svåraste komplikationerna. 

 

”man har ju bara en kollega med sig och skulle förlossningen vara komplicerad så 

hade ju kanske både barnets och moderns säkerhet varit i fara eftersom vi också har 

långt till sjukhus och inga redskap för större komplikationer”(informant 1). 

 

“hela tiden oron i bakhuvudet att komplikationer kunde uppstå var en stress som man 

försökte dölja eftersom man visste att om dom svårare komplikationerna skulle uppstå 

har man inte så mycket att sätta till i ambulansen utan det kunde bara göras på 

sjukhuset”(informant 11). 

 

Alla informanter tog upp rädslan, otryggheten och begränsningarna av att ha två patienter 

samtidigt vilka också kan bli dåliga samtidigt. I studien framkommer det tydligt att det saknas 

möjligheter i den prehospitala vården att övervaka det ofödda barnet och begränsade eller helt 

avsaknad av medicinsk smärtlindring till den födande kvinnan. Upplevelsen av att inte kunna 

erbjuda exempelvis smärtlindring eller läkemedel för att stoppa blödning upplevdes 

frustrerande och framkom väldigt tydligt i alla intervjuer. Lustgas fanns endast i en av 

regionerna och det var väldigt uppskattat men inte tillräckligt och för att livmodern ska dra 

ihop sig eller stoppa blödningar fanns inga läkemedel. Alla var frustrerade och kände en stor 

otillräcklighet gällande läkemedel och utrustning. 

 

“en helt klart mer stressig och påfrestande miljö om det tillstöter nånting så är man 

väldigt sårbar då vi inte har den backupen som man har inne på sjukhuset med 

utrustning, övervakning, barnmorskor, läkare operation, ja etcetera och man har två 

patienter som båda kan vara dåliga samtidigt” (Informant 8). 

 

“känner mig otillräcklig och oprofessionell, elak nästintill när vi inte har några 

läkemedel att ge mot smärtan, inte ens medimix” (informant 11). 

 

Centralisering av förlossningsvården 

 

Informanterna trodde att det skulle bli mer prehospitala förlossningar framöver eftersom man 

lägger ner samt centraliserar förlossningsavdelningar. Informanterna menade att det kommer 

ställas ännu mera krav på ambulanssjuksköterskorna eftersom avstånden till sjukhuset ökar så 

kommer även antalet prehospitala förlossningar att öka. 
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“avståndet är ju ett problem och det blir bara mer och mer i och med att man 

centraliserar och lägger ner förlossningsavdelningar, det kan man säga är en nackdel 

för de här patienterna” (informant 1). 

 

“jag skulle känna mig tryggare om man hade närmare till sjukhuset, dom långa 

avstånden har ju ökat och det innebär ju problem..” (informant 3). 

 

Kultur och språkförbristningar 
 

Kulturkrockar nämnde många kunde uppstå vid exempelvis undersökningar. Det tilläts inte 

göras vissa undersökningar som behövde göras. Språkförbristningar var ett annat problem i 

förlossningsarbetet. Att inte ha ett gemensamt språk försvårade undersökningen av patienten 

och svårigheter att få en anamnes. Informanterna hade svårt att ge patienten stöd och 

information vilket gjorde dem frustrerade eftersom man inte visste vad patienten ville ha hjälp 

med. Det fanns problem med att få information om invandrarkvinnors graviditet, om de var 

ordentligt kollade på mödravården och om det fanns risker med graviditeten och 

förlossningen. 

“vi har ju andra problem idag som jag tidigare inte upplevt, som t.ex att föräldrarna 

inte talar någon svenska eller tillåter oss göra undersökningar och så vidare” 

(informant 1). 

 

“mamman kunde ingen svenska vilket försvårade hela situationen, det gick inte 

kommunicera överhuvudtaget så svårt att ge information och så vidare”       

(informant 4). 

 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att möta uppdraget 

Förberedelse 

 

När larmet från larmcentralen inkom förberedde informanterna sig mentalt för uppdraget och 

pratade ihop sig med kollegan rörande förlossningen. På väg ut till patienten skapade man en 

handlingsplan genom att diskutera vad som kunde vänta dem ute hos patienten t.ex. vilka 

komplikationer som kunde tillstöta och hur de skulle behandlas. Informanterna diskuterade 

hur, när och om man skulle lasta och åka till sjukhus eller om situationen var att låta henne 

föda i hemmet. Informanterna upplevde att de förberedde sig genom att läsa på riktlinjer och 

på så sätt förbereda sig både psykiskt och praktiskt. Informanterna tyckte att de hade stöd av 

riktlinjerna men några upplevde dem som otydliga och önskade mer tydlighet i dem. 

Informanterna upplevde det var svårt att få med en barnmorska i ambulansen. Riktlinjer att få 

med en barnmorska ut till patienten efterfrågas eftersom det upplevdes svårt att få med dem ut 

till patienten och det fanns ett behov av tydliga riktlinjer kring detta. Enligt informanterna 

planerades också för vem som skulle göra vad och det upplevs tryggt att veta hur de skulle 

agera och vilken roll de skulle ta. Informanterna upplevde att de fick en trygghet av att ha 

gjort en handlingsplan. 
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“det här är ju händelser som inte händer så ofta så man får tänka till lite extra, börja 

tänka och göra det lite aktuellt i huvudet på en själv innan man kommer fram, det är 

väl en förberedelse i huvudet så man har någon form av strategi” (informant 3). 

 

“på vägen ut går man igenom olika scenarion i huvudet som man varit med om vid 

tidigare förlossningar, man förbereder sig för lite olika scenarion och vad man ska ha 

med sig till patienten”(informant 6). 

 

“man tänker hela tiden ett steg före, vara beredd på saker som kan uppträda, vara 

förberedd, det kan ju vara så att barnet kommer ut livlöst och mamman fått en 

jätteblödning då står vi där plötsligt med två patienter” (informant 10). 

 

Erfarenhet 

 

Informanterna upplevde en bristande erfarenhet. En slags av erfarenhet kunde fås genom att 

träna förlossnings scenarion regelbundet. Att få möjligheten att hospitera var betydelsefullt, 

både kunskapsmässigt och träningsmässigt för att på så vis skaffa sig erfarenhet och 

förståelse. Egen erfarenhet samt kollegans erfarenhet upplevde informanterna som en 

trygghet. Informanterna menade att eftersom förlossning är sällsynt så får man ingen rutin och 

trygghet på de uppdragen. Att inte veta vad som är normalt för den nyfödde, innan denne 

börjar skrika och andas var en obehaglig upplevelse för informanterna. Att ha kunskap om det 

normala och onormala i förlossningssituation samt fått förlösa tidigare underlättar 

bedömningen och omvårdnaden. Egen personlig erfarenhet av förlossning var en faktor som 

gav trygghet för några av informanterna. Informanterna upplevde kollegor som har 

förlossningserfarenheter inte blev lika oroliga och nervösa utan tog tag i eventuella problem 

när de dök upp.  

 

“.. tryggare skulle vara att få gå på förlossningen och få ta emot och då att man får 

vara med i utdrivningsskeendet, ååhh sätta peangerna och göra de där momenten och 

vara med och göra den där vridningen eller hur man håller perinaltrycket så att man 

får göra detta under ordnade former många gånger” (informant 4). 

 

“att just öva kontinuerligt påminner en om massa handgrepp råd och tips som man 

bör göra och kommer lättare ihåg vid skarpa lägen om det görs regelbundet” 

(informant 6). 

 

“om man inte får kontinuiteten av att man blir spontant involverad i prehospitala 

förlossningar bör man få utrymme till att ha det i form av övningar, utbildning och 

hospitering regelbundet, för när man kommer i dessa situationer behöver man känna 

sig någorlunda tryggare och förberedd, eftersom det händer så sällan” (informant 

11). 

 

Utbildning 

 

Alla informanter upplevde att de saknar kontinuerlig utbildning i förlossning och eftersom det 

är en sådan sällsynt händelse med prehospital förlossning så upplevdes det nödvändigt med 
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mer utbildning. Informanterna upplevde brist på kunskap och rutin, främst vid förlossningar 

med komplikationer, både vid lättare och svårare komplikationerna. Ur intervjuerna framkom 

även brist på kunskap och rutin om att vårda en nyfödd. Informanterna menade att hade de 

haft mer utbildning hade de också känt sig tryggare i en förlossnings situation. Eftersom de 

sällan hade förlossning i ambulans var informanterna eniga om att det var av största vikt att 

upprätthålla kunskaperna i förlossning kontinuerligt. Kunskaperna kunde annars lätt falla i 

glömska. Informanterna upplevde sig ändå ha de grundläggande kunskaperna i en 

okomplicerad förlossning dock ej tillräckligt med kunskap om en komplicerad förlossning 

med svårare komplikationer uppkom. 

 

“när man inte har tillräckligt med kunskap är det svårt att ligga steget före i tanken 

när man inte vet riktigt vilka tecken man ska titta efter liksom” (informant 2). 

 

“känner sig hjälplös då man inte har den backupen och redskapen mer än handgrepp 

som man inte tränar på regelbundet förens man akut är i den situationen och pratar 

med en barnmorska/läkare över telefon för de svårare komplikationerna, man känner 

sig ju lite tryggare vid ex hjärtstopp som man tränar regelbundet upprepade gånger 

varje år på och som även skulle rekommenderas regelbunden, upprepade träning även 

på förlossningar som händer mer sällan” (informant 6). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Ansats och Design 

 

För att svara på syftet utfördes studien med kvalitativ metod och intervjuer användes som 

datainsamlingsmetod. Kvalitativ metod valdes för att få informanternas beskrivande 

upplevelser, tankar och känslor kring att förlösa prehospitalt. Enligt Danielsson (2012) kan 

denna metod ge ny kunskap och en ökad förståelse. Författarna fick genom informanternas 

upplevelser en ny kunskap som ökade förståelsen om att förlösa prehospitalt. Analysen 

gjordes induktivt och med det menas att analysen utgår från textinnehållet. Eftersom studien 

har en induktiv ansats har författarna hela tiden haft i åtanke att inte påverka resultatet själva 

då syftet var att undersöka upplevelser utan förutfattade meningar eller hypoteser (Polit & 

Beck, 2012). Hade deduktiv analys använts hade viktig information inom upplevelserna att 

förlösa prehospitalt riskerats förbisetts då analysen utgår från en teoretisk referensram 

(Danielson, 2012). En brist kan vara att författarna arbetar inom ambulansen och då finns en 

viss förförståelse och egna tankar runt prehospitala förlossningar. Författarna diskuterade 

förförståelsen och bearbetade analysarbetet tillsammans och på så sätt fördes ständigt en 

dialog under hela analysarbetet gällande val av meningsbärande enheter, kodning och 

kategorisering av koderna för att minska risken att resultatet skulle påverkas av författarnas 

förförståelse. Förförståelsen och brist på erfarenhet av intervjuteknik kan ha försvagat 

resultatets giltighet och pålitlighet. Att förförståelsen har diskuterats menar Wallengren och 

Henricson (2012) att studiens pålitlighet ökar. 
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Urval 

 

Informanterna valdes ut genom ett lämplighetsurval vilket var passande eftersom författarna 

ville ha deltagare med erfarenhet från specifika händelser och som kunde ge innehållsrik 

beskrivning av fenomenet (Polit & Beck, 2012). Valet av lämplighetsurval kan ha stärkt 

tillförlitligheten eftersom informanterna hade lång arbetslivserfarenhet och lång erfarenhet av 

ambulanssjukvård samt en högre levnadsålder. Författarna valde själva ut de ambulans-

sjuksköterskor som passade studien bäst och de som var mest kompetenta för att säkra 

tillförlitligheten i studien (Benner, 1993).  Författarna valde att styrka arbetet genom ett 

tydligt beskrivet urval då det enligt Graneheim och Lundman (2004) ökar överförbarheten, så 

att den ska kunna föras över till andra studier om urvalets tillvägagångssätt beskrivs noggrant. 

Det var även bra att urvalet var brett i t.ex. ålder, kön och antal år i yrket eftersom det kunde 

få fram variation i upplevelserna och ge ett djupare material som ökar trovärdigheten 

(Graneheim & Lundman, 2004). Att hitta likheter och olikheter i upplevelserna ökar 

trovärdigheten på studien enligt Graneheim och Lundman (2004). Därför valde författarna i 

denna studie en stor spridning i undersökningsgruppen och informanterna som deltog var från 

två olika regioner på olika ambulansstationer. Författarnas tolv genomförda intervjuer stärker 

tillförlitligheten då det rekommenderas sju till femton antal intervjuer enligt Kvale och 

Brinkmans (2014). Om informanterna hade varit med om minst en komplikationsfri 

prehospital förlossning och minst en prehospital förlossning med komplikationer inom en viss 

tidsram till exempel senast ett år sedan, har författarna i efterhand tänkt på att det kunde ha 

varit en inklusionskriterie som eventuellt gett ett tydligare resultat. Men eftersom prehospitala 

förlossningar är så ovanliga hade det varit svårt att genomföra. För en del av informanterna 

hade uppdraget hänt för några år sedan men de kunde tydligt redogöra för händelsen de varit 

med om, samtidigt var förlossning ett larm som blev ihågkommet eftersom det skedde så 

sällan. Eftersom en del av händelserna inte var färska och att prehospitala förlossningar 

skedde så sällan skulle det kunnat ha påverkat studiens resultat. Antalet förlossningar kunde 

också spela roll, den ambulanssjuksköterskan som varit med om tio förlossningar är kanske 

tryggare i sin roll än den som varit med om två förlossningar. Att informanterna själva valde 

tid och plats förutsatt att det var avskilt, var positivt då de valde en miljö de kände sig trygga 

och avslappnade i. Känslan av trygghet och tillit fanns under intervjun eftersom informanterna 

var bekanta till intervjuaren så kunde de vara mer avslappnade och delge upplevelser på ett 

djupare plan vilket stärkte tillförlitligheten i studien. 

 

Datainsamling 

 

Totalt gjordes elva intervjuer och en pilotstudie. Kvale och Brinkmann (2014) 

rekommenderar sju till femton antal intervjuer för ett trovärdigt resultat. Pilotstudien utgjorde 

första intervjun där syftet var att kontrollera frågornas relevans och kan ses öka studiens 

tillförlitlighet. Eftersom en del av frågorna gav samma svar justerades frågorna vilket gav 

tillförlitligt resultat. Då författarna saknade erfarenhet av intervjuteknik utgjordes pilotstudien 

även som ett träningstillfälle. För att bli en duktig intervjuare krävs träning för att få kunskap, 

färdighet och bedömningsförmåga som leder till en intervju av hög kvalitet (Kvale & 

Brinkman, 2014). En brist i studien var att ingen av författarna har gjort någon kvalitativ 

intervjustudie med bandade intervjuer tidigare. Att endast en pilotstudie genomfördes på 

grund av tidsbrist kan ha kommit att påverka att författarna inte fått tillräcklig träning och att 

intervjuguiden eventuellt kunde justerats ytterligare. Tidsbristen kan ha kommit att påverka 

kvalitén på examensarbetet bekräftas av Henricson (2012) dock fanns ingen tidsbrist för 

själva utförandet av de elva intervjuerna vilket är en styrka. Data samlades in med 
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semistrukturerade intervjuer som är lämpligt när forskaren vill undersöka ett specifikt ämne 

med förutbestämda frågor (Polit & Beck, 2012). Enligt Polit och Beck (2012) försäkrar 

semistrukturerade frågor att informanterna får samma frågor och prata fritt för att kunna 

beskriva sina upplevelser. För att få ett naturligt samtal fick man stöd av en i förväg designad 

intervjuguide med förutbestämda frågor för att svara på syftet med studien. När 

semistrukturerade intervjuer användes så fanns möjlighet att ställa följdfrågor för att kunna få 

bredare svar och det gav informanterna möjlighet att prata fritt om fenomenet (Polit & Beck, 

2012). Följdfrågorna kan också vara en bekräftelse på att författarna förstått svaret (Kvale & 

Brinkman, 2014).  

 

Ett alternativ till semistrukturerade intervjuer hade varit att använda sig av en fokusgrupp där 

de kunde ha pratat om ett fenomen i en grupp vilket kanske hade lett till mer diskussion om 

fenomenet. En annan fördel med fokusgrupp hade kanske varit en samtidig dialog om 

fenomenet och att sammanställa resultatet hade kanske gått snabbare. Dock hade det kanske 

varit svårare att transkribera texten och höra vem som uttryckte vad. Kanske även hade varit 

svårt att få informanterna att gå djupare in i känslor med andra deltagare. Båda författarna var 

med på samtliga intervjuer vilket kändes tryggt eftersom författarna var noviser i att 

genomföra intervjuer. Är de som intervjuar noviser är det bra att vara fler eftersom det kan 

vara ett stöd (Trost, 2010). Det var en av författarna som höll i intervjun vilket informanterna 

fick information om vid utlämnandet av samtycke (bilaga I) samt innan intervjun började. 

Författarna ansåg att intervjuerna blev mer innehållsrika med båda författarna på plats där den 

andra kunde flika in med följdfrågor när den andra missade och så vidare då författarna inte 

var vana vid att intervjua. Det negativa skulle kunna varit att det skulle ha hämmat 

informanten men det upplevdes inte i någon av intervjuerna. Intervjuerna genomfördes på 

fritiden i en lugn och ostörd miljö och började med allmänt prat för att skapa trygghet och 

tillit i enlighet med Kvale och Brinkman (2014).  

 

Dataanalys 

 

Databearbetningen gjordes med innehållsanalys utefter Graneheim och Lundman (2004) och 

genomfördes och bearbetades av båda författarna i nära anslutning till intervjun. Författarna 

delade upp och transkriberade intervjuerna var för sig för att spara tid. Analysen av det 

transkriberade materialet har gjorts tillsammans vilket är en styrka enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Vid transkriberingen är det viktigt att tänka på att ha etiskt förhållningssätt 

och värna om konfidentialiteten (Kvale & Brinkman, 2014). Det krävdes en mer fördjupad 

kunskap och erfarenheter av den som utförde analysen ur den latenta synvinkeln enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Med den kunskapen hos författarna valdes därför att 

analysera ur en manifest synvinkel, där mycket möda lagts för att skildra det informanterna 

ville förmedla utan att författarna lagt till egna meningar till det som egentligen sägs. Att 

analysera med manifest synvinkel menades att innehållet analyserades från det som verkligen 

sagts enligt Graneheim och Lundman (2004) och denna analys ansågs vara lämpligast 

eftersom författarna hade begränsade kunskaper i analysmetoder. Författarna läste och 

diskuterade materialet upprepade gånger för att finna de väsentliga meningsbärande enheter 

som svarade mot syftet. De meningsbärande enheterna kondenserades och fick en kod. 

Meningsenheterna har citerats direkt från originalkällan. Tolkningen började vid kodningen 

och förklarade meningsenhetens innebörd med kortfattade ord för att underlätta analyseringen 

av texten (Danielsson, 2012). Ett mönster började ta form efter att ha läst koderna flera gånger 

och de koder som hade liknande innehåll bildade en subkategori. Subkategorierna i sin tur 

ordnades senare på liknande sätt att bilda kategorier. Data som fanns i varje kategori skulle 

vara unik och fick inte likna varandra (Danielsson, 2012). För att författarna skulle kunna 
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bilda sig en uppfattning av materialet i helhet som framkom ur intervjuerna lästes materialet 

igenom upprepade gånger i enlighet med Elo och Kyngäs (2008). Ur materialet reflekterade 

och diskuterade författarna fram sin tolkning av resultatet vilket ökade studiens giltighet 

enligt Graneheim och Lundman (2004). Författarna har båda läst igenom intervjuerna, tagit 

fram meningsbärande enheter samt genomfört analysarbetet tillsammans. Författarna har 

diskuterat och reflekterat olika tolkningsmöjligheter, genom det ökade tillförlitligheten. 

 

Under databearbetningen framkom fjorton subkategorier varav fem kategorier diskuterades 

fram. Under analysen gick författarna hela tiden mellan hela texten och delar av texten för att 

få fram giltigheten av den transkriberade texten (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuerna 

numrerades efter i den ordning de utfördes och resultatet presenteras med numrerade citat för 

att påvisa att alla informanter kommit till tals vilket ökade trovärdigheten samt att det inte går 

att identifiera personen bakom citatet (Elo & Kyngnäs, 2018). Citat ökar trovärdigheten på en 

studie eftersom en text kan ha flera betydelser, citat kan också göra så läsaren kan hitta andra 

tolkningar (Graneheim & Lundman, 2004). I denna studie har autentiska citat använts vilket 

enligt Elo och Kyngnäs (2018) ordagrant beskrev vad informanten hade sagt samt en väl 

detaljerad beskriven analysprocess och resultat stärker trovärdigheten. Denna studie har 

kritiskt granskats av utomstående samt cirka hälften av informanterna. Trovärdighet i en 

studie innebär att läsaren ska bli övertygad om att resultatet från studien är giltigt och förutom 

citat för att styrka det kan informanterna bedöma det som skrivits och att det överensstämmer 

med deras beskrivna upplevelser enligt Wallengren och Henricson (2012).   

 

Resultatdiskussion 

I studiens resultat framkommer att ett larm om hotande förlossning är ovanligt, unikt och en 

sällan händelse vilket gjorde ambulanssjuksköterskorna osäkra och därmed stressade inför 

uppgiften. Ambulanssjuksköterskans rädsla och oro att komma fram till en pågående 

förlossning där barnet är dåligt eller att mamman har komplikationer som okontrollerbar 

blödning eller att något annat skulle gå fel under förlossningsarbetet var en stressande 

upplevelse. Författarna tror att det beror på att man så sällan har dessa uppdrag och man får 

ingen erfarenhet eller rutin på att vårda ett nyförlöst barn eller en nyförlöst mamma, än 

mindre hantera svårare komplikationer. Ambulans-sjuksköterskan kan därför i dessa 

situationer förlora den värdefulla kontrollen över den rådande situationen, vilket orsakar stress 

och sårbarhet som kan påverka omsorgen. Att försöka bemästra situationen gör att man bättre 

kan hantera stressen. Genom en större erfarenhet fås en bättre kontroll över situationen och 

hanterar stressen bättre. Man är mer samlad och organiserad i omsorgsarbetet (Benner, Tanner 

& Chesla, 1999). Att vara rädd för att något skulle gå fel var en upplevelse som många av 

informanterna hade och en anledning till detta kan bero på att dessa uppdrag är ovanliga. 

Informanterna menade att de inte vet vad som är normalt eller onormalt på en nyförlöst 

mamma eller nyförlöst barn vilket kan vara skrämmande.  Informanterna var rädda för att 

förlora kontrollen över situationen och att barnet eller mamman ska skadas i samband med 

förlossningen. Informanterna hade kanske erfarenhet av en tidigare förlossning som har varit 

jobbig och är rädd för att denna förlossning ska bli lika jobbig. 

 

Att inte veta hur långt framskriden förlossningen var upplevdes av informanterna som svårt 

att ta ställning till om man skulle stanna på platsen eller åka till sjukhuset där alla resurserna 

finns. Informanterna kände att de hade höga förväntningar på sig från både patient och 

anhöriga, nu kommer ambulanssjuksköterskan och löser situationen vilket gjorde 

informanterna än mer stressade. Eftersom informanterna inte kände att de hade tillräckligt 
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med kunskap och erfarenhet av förlossning försökte de istället visa ett lugn för att skapa 

trygghet i situationen. Stöd och samarbete från kollegor och förlossningsavdelningen 

upplevdes som stor tillgång och lugnande i förlossningssituationen, även riktlinjerna gav ett 

visst stöd även om informanterna önskade en bättre tydlighet i dem och mer stöd i dem vid 

eventuella komplikationer. I studien framkom att informanterna hade svårt att smärtlindra den 

förlösande kvinnan, informanterna upplevde att de inte hade något adekvat läkemedel för 

detta vilket upplevdes som en känsla av hjälplöshet och otillräcklighet. Ett problem som 

informanterna upplevde blev vanligare är att de möter patienter som inte kan göra sig 

förstådda på grund av att de inte pratar samma språk, att inte förstå varandra och inte kunna 

ge information upplevdes frustrerande. Andra kulturer där kulturkrockar kunde uppstå vid 

exempelvis avklädning eller att en man skulle undersöka kvinnan, försvårade bedömningen 

och undersökningen av den gravida kvinnan. Att vården centraliserats visades i studien 

eftersom flera informanter upplevde att det blivit längre avstånd till förlossningsavdelningar 

och risken att få förlösa i ambulansen därmed är större. Samtliga informanter i studien 

upplevde en otrygghet och ett behov av mer utbildning och träning i förlossning eftersom 

detta är en sådan sällanhändelse och att man önskade få hospitera på förlossningsavdelning 

för att få mer erfarenhet av handhavandet i främst utdrivningsskeendet. 

 

Att jämföra informanter från två olika regioner och stationer har gjort att författarna sett att 

informanterna arbetar på olika sätt och att informanterna har lite olika rutiner och 

behandlingsriktlinjer. Det finns även en geografisk skillnad där ambulansstationerna har olika 

avstånd till förlossningsavdelningarna vilket kan påverka hur man arbetar prehospitalt. Har 

man längre avstånd till förlossningsavdelning begär man oftare ut barnmorska eller en 

assisterande enhet för att få hjälp att förlösa i hemmet då man anser sig inte hinna in till 

förlossningsavdelningen på grund av avståndet. Verksamhetens prioriteringsprocess bygger 

på fastställda riktlinjer och utgår från de tre etiska principerna, människovärdesprincipen, 

behovs- och solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen. Alla människor ska ha 

samma möjlighet till ett gott omhändertagande (Hagiwara & Wireklint Sundström, 2016), 

vilket kan komma att påverkas av regioners olika arbetssätt, behandlingsriktlinjer och rutiner. 

Och inte allra minst av den geografiska skillnaden som ständigt centraliseras. 

Människovärdesprincipen, handlar om att alla människor har lika värde. Behovs- och 

solidaritetsprincipen, handlar om att den som har störst behov ska gå först samt 

Kostnadseffektivitetsprincipen som handlar om att välja den mest kostnadseffektiva 

behandling i val av insats för en person. Förutsättningarna för att skapa ett likvärdigt 

omhändertagande av alla patienter är ett strukturerat omhändertagande, som bör betraktas som 

ett komplement till ett individualiserat omhändertagande (Hagiwara & Wireklint Sundström, 

2016). Detta strukturerade omhändertagandet tillsammans med ett individualiserat 

omhändertagande framkommer en önskan om av samtliga informanter i resultatet. Olika 

behandlingsriktlinjer, läkemedel, utrustning och avstånd kan påverka förutsättningarna för ett 

likvärdigt omhändertagande beroende på vart i landet man bor.    

 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse att möta uppdraget 

Då det inte är ett så vanligt förekommande uppdrag och som kunde innebära en eventuell 

förlossning av ett barn höjdes pulsen på informanterna. De blev stressade eftersom det kändes 

extra viktigt att allt gick bra och göra allt rätt, inget fick gå fel i denna situation. Enligt en 

studie av Svensson och Fridlund (2008) framkom att ovanliga larm och larm innefattande 

barn orsakade mer osäkerhet och upplevdes extra stressande, då var det extra viktigt att göra 

allt rätt. I Bohström, Carlström och Sjöström, (2016) framkom liknande resultat där 
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förlossning upplevdes extra stressande, framför allt av de manliga ambulanssjuksköterskorna. 

Att få ett adrenalinpåslag och bli stressad inför en förlossning är vanligt framkom i en studie 

utförd av Wireklint Sundström och Dahlberg (2012) på grund av att ambulanssjuksköterskor 

känner sig osäkra inför den ovanliga uppgiften. En studie av Bohström et al. (2016) fann att 

det var svårt för ambulanssjuksköterskorna att få rutin på dessa larm eftersom det inte 

förekommer ofta och därför ledde till stress inför uppdraget. Vidare framkom att uppdraget 

även väckte känslor som rädsla, osäkerhet och obehag över att komma fram till en förlossning 

med komplikationer eller ett dåligt barn. De flesta förlossningar går bra men risken för en 

eventuell komplikation gjorde ambulanssjuksköterskorna mer stressade (Bohström et al. 

2016). Haglund Alladin et al. (2004) menar att prehospitala förlossningar inte riskerar 

komplikationer i högre frekvens än de som föder på en förlossningsavdelning. Denna 

förkunskap och erfarenhet hade informanterna vilket underlättade och ökade trygghetskänslan 

hos informanterna inför dessa uppdrag. Informanterna upplevde det svårt vid bedömningen 

huruvida långt framskriden förlossningen var inför beslutet om man skulle stanna eller åka. 

Bedömde de att det var nära så valde de att förlösa i hemmet, annars upplevde de att vara på 

väg in till förlossningsavdelningen var tryggare. För att bedöma om kvinnan är i förlossnings-

arbete konstaterar författarna här att skillnaden gentemot barnmorskan som kan utföra yttre 

palpation och vaginalundersökning samt värkstatus utifrån sina kunskaper och erfarenhet, 

besitter inte ambulanssjuksköterskan dessa kunskaper. Detta ökar förståelsen för den svårighet 

och frustration som ökar då resultatet påvisar denna okunskap hos informanterna.  

 

Teorin om omvårdnad omfattar både den medicinska och den omvårdnadsrelaterade 

vetenskapliga kunskap som förmedlas och som till stor del förvärvas genom praktisk träning 

och erfarenhet. I en ömsesidigt stödjande och förstärkande process är teori och praktik 

sammanvävda med varandra, där kompetens utvecklas (Dreyfus & Dreyfus, 2007). Att vårda 

den förlösta mamman och barnet under långa transporter upplevdes ensamt och med en känsla 

av utsatthet. Det tror författarna beror på att deltagarna har en medvetenhet om transport-

säkerheten, komplikationer och att längre avstånd gör att det är längre till hjälpen om något 

skulle hända. Säkerheten under transport för det nyfödda barnet upplevde informanterna var 

frustration över att det nyfödda barnet inte åkte säkert i ambulansen. Ofta satt de fast-spända 

ovan mammans mage ihop med mammans bälte, vilket inte var särskilt säkert. Det fanns inga 

säkerhetsbälten som passade så små nyförlösta barn i ambulansen som dessutom behövde få 

värmen från mammans hud så de inte blev nedkylda. Det finns enligt en studie av Öberg, 

Vicente och Wahlberg (2015) svårigheter med att transportera nyfödda i en ambulans och 

förhoppningen är att nya säkra hjälpmedel ska kunna tas fram. 

 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av familjen 

Informanterna själva upplevde och även från anhöriga och patient förväntas ha den rätta 

kunskapen att kunna förlösa prehospitalt och kunna hantera eventuella komplikationer. 

Informanterna ville inte visa sig vara stressade över att inte ha den kunskapen och 

erfarenheten som krävdes utan visade ett yttre lugn för att skapa tillit och trygghet i 

bemötandet. I studien visade det sig att informanterna försökte lugna den blivande mamman 

och hennes anhöriga men också sin kollega så att allt skulle gå bra, lugnt och tryggt tillväga. 

Författarna tror att om ambulanssjuksköterskan är trygg och lugn i sin profession påverkar det 

alla som finns runt i situationen till att bli lugna. Det är viktigt att kunna inge trygghet och 

förtroende till den blivande mamman (Haglund Alladin et al. 2004). Både ur ett personligt och 

ur ett professionellt perspektiv kan ambulanssjuksköterskans roll ses. Informanterna upplevde 

att de saknade kunskap i att förlösa prehospitalt, målet var ändå att skapa trygghet för den 



26 
   

födande modern. Holmberg, Wahlberg, Fagerberg och Forslund (2015) menar att vårdandet 

av patienten innebär mer än bara medicinsk behandling, fokus låg även på en god omvårdnad 

av patienten. För att skapa trygghet, trots upplevd stress inombords för att inte ha kunskapen, 

använde de sig av en lugn yttre fasad. Informanterna upplevde att den blivande mamman och 

anhöriga kände sig trygga av att ha ambulanspersonal på plats och litade på att de skulle klara 

av situationen.  Informanterna ville skapa en god relation till den blivande mamman och att 

prata lugnt med henne och informera om hur man tänkt lösa situationen skapade en relation 

och en känsla av delaktighet. Om ambulanssjuksköterskan har en god relation till blivande 

mamman upplever hon en känsla av trygghet och kontroll (Iravani, Zarean, Janghorbani & 

Bahrami, 2015). Resultatet i den här studien visar att informanterna ville göra det bästa för att 

både den blivande mamman och pappan, att de skulle få en så positiv bild av förlossningen 

som möjligt. Det var viktigt för informanterna att ha ett bra bemötande, minska oron, ge de 

blivande föräldrarna ett gott stöd och information om situationen. Något som uppfattades som 

jobbigt av informanterna i den här studien var att de ibland tvingas springa förbi de anhöriga 

och helt ignorera dem för att helt lägga fokus på den förlösande kvinnan. 

 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av stöd och trygghet 

Resultatet i studien visade att stöd från kollegor, barnmorskor på förlossningsavdelningen, 

barnmorskor som var med ut på uppdraget och behandlingsriktlinjer var en stor tillgång och 

hjälp vid förlossning situationen. Detta resultat överensstämmer med Svensson och Fridlund 

(2008) som fann att kunna ringa till förlossningsavdelningen och få stöd av kollegan gjorde 

ambulanssjuksköterskorna mindre oroliga.  De ibland långa avstånden till förlossnings-

avdelning kunde innebära problem, som att snabbt få hjälp i en akutsituation. Enligt 

informanterna var det ofta bara en ambulansbesättning på två personer som skulle klara av 

uppdraget, möjlighet till assistans av annan ambulansbesättning och några händer till fanns, 

dock var risken stor att de inte kunde få någon ytterligare hjälp utan får klara sig själva. 

Informanterna beskrev vikten av att ha en tydlig kommunikation med sin kollega och den 

började redan när man satte sig i bilen på väg ut till uppdraget. Informanterna menade att en 

bra kommunikation och ett bra samarbete mellan kollegor är viktigt för att minska stress och 

oro. En bra kommunikation är grunden till ett väl fungerande samarbete enligt Morris och 

Matthews (2014). Att arbeta med en kollega som inte gav stöd upplevdes av informanterna ge 

en känsla av ensamhet. Resultatet i en studie visade att det var värdefullt att få arbeta med en 

kollega som var erfaren och som kunde ge ett bra stöd vilket gjorde informanterna trygga och 

det minskade oron för uppdraget.  Känslan av lugn och trygghet infann sig om man hade en 

erfaren kollega med sig (Svensson & Fridlund, 2008). En av faktorerna för informanternas 

känsla av stöd och trygghet vid uppdrag med att förlösa prehospitalt var kollegan och 

teamarbetet de utförde tillsammans. De fann trygghet i den samlade erfarenheten och 

kompetens som ingick i teamet. Att kollegan behöll sitt lugn och även var erfaren var 

betydelsefullt för att informanten skulle känna stöd under uppdraget.  

 

Vid längre avstånd mellan patient och sjukhus där förlossningsavdelning finns spenderades 

mycket tid tillsammans med kollegan. På vägen till patienten samt efter lämnandet av 

patienten finns utrymmen för samtal och diskussion. På vägen till patienten diskuterar de 

tankar kring uppdraget. Efter avslutat uppdrag går de igenom det som var bra och mindre bra 

och så vidare. Genom samtal och diskussion lär man sig vad som gjordes bra och kunde gjorts 

bättre. Vad man behöver komplettera kunskapsmässig inför nästa liknande uppdrag och så 

vidare. Genom detta lär kollegorna känna varandra och en acceptans för varandras styrkor och 

svagheter utvecklas, enligt Svensson och Fridlund (2008) så är det positivt att lära känna 
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varandra väl och efter att ha arbetat en längre tid tillsammans med sin kollega så vet 

informanten hur kollegan fungerar och då anpassa sin egen roll i teamet kan vara en annan 

tänkbar förklaring till resultatet. En studie av Ahl et al. (2005) stämmer väl överens där teamet 

är ensamt och tvingas lita på varandra och deras gemensamma samlade kunskap och 

kompetens vid dessa uppdrag. Medvetenheten om varandras styrkor och svagheter gör att de 

kan komplettera varandra för att för patienten ska bli så bra arbete som möjligt och viktigt för 

ett gott teamarbete. Det kräver av ambulanspersonalen en hög tolerans för sin kollegas 

reaktioner och handlingar och att man arbetar nära varandra. Ambulanspersonalen diskuterar 

hur uppdraget genomförts och om de kunde gjort något annorlunda efter avslutat uppdrag. Då 

kollegan var mindre erfaren än informanterna själva upplevde de ett större ansvar vilket 

skapade stress hos informanterna då förklaringen till det kan vara att de då tvingades ta det 

största ansvaret för patienten. Att samtidigt handleda kollegan tar fokus från patienten vilket 

även det kan vara stressande. Ambulanssjuksköterskan menar Svensson och Fridlund (2008) 

känner oro både för sig själv och för patienten när de upplever att de inte kan lita på sin 

kollega, detta styrks även av Ahl et al. (2005) där både före, under och efter uppdraget är en 

erfaren kollega värdefullt. 

 

Något som författarna reflekterade över var dock att de sällan hann ringa förlossnings-

avdelningen för att få råd eftersom informanterna direkt hamnade i situationen.  Hade man 

istället fått med en barnmorska ut på larmet och med hennes hjälp och erfarenhet så hade det 

ökat tryggheten markant hos informanten. Enligt Svensson och Fridlund, 2008 blev ambulans-

sjuksköterskorna mindre oroliga om de fick med sig en barnmorska ut till patienten. 

Författarna har haft funderingar på som ett steg i att få stöd i prehospital förlossning, 

mobiltelefoni har ökat och i takt med det även applikationer där man kan få hjälp och bli 

“undersökt” av läkare. Författarna har haft tankar på om det skulle fungera att ta hjälp av att 

ringa upp barnmorska via facetime för att få stöd och tips i förlossningssituationen. Är det 

etiskt riktigt att använda sig av facetime, en svår fråga men författarnas spontana inställning i 

det hela är att man inte ska få använda sig av applikationer när man inkräktar för mycket på 

integriteten.  

 

Miljöerna kring förlossningsplatsen kan variera stort och där kan det komma att vara svårt att 

bibehålla patientens integritet, sekretess och så vidare. Bremer, (2014) beskriver att det krävs 

specifika förmågor när patient och närstående plötsligt hamnat i en förändrad livssituation för 

att främja välbefinnande och lindra lidande. Vid svårt akut tillstånd med krav på högt vård-

tempo blir vårdandet speciellt svårt att bibehålla patientens autonomi och värdighet (Bremer, 

2014). Att arbeta med en födande kvinna i en ambulans upplevdes svårt eftersom det var 

trångt inne i ambulansen och att bårarna var för smala. Det bästa för den födande kvinnan 

visade sig i resultatet att man antingen stannar kvar i patientens hem och förlöser eller om det 

finns tid och det kanske fördelaktigaste för både patient och barn var att köra in patienten till 

förlossningsavdelningen där man är i rätt och tryggare miljö och har alla resurser om något 

skulle gå fel. Bremer, (2014) menar att bedöma och vårda patienter med akuta vårdbehov, 

oftast i en oförutsägbar komplex kontext och där vårdmötet kan komma att ske i ett öppet och 

utlämnande vårdrum kan komma att påverka omhändertagandet. Mötena kan vara på en 

olämplig plats där allmänheten finns eller säkerheten påverkas. Villkoren kan beskrivas på 

olika sätt för det prehospitala vårdmötet och utifrån olika perspektiv, gemensamt är dock att 

dessa villkor påverkar eller kan påverka vården. Yttre perspektiv som påverkar vården 

beskrivs några viktiga faktorer eller omgivande förutsättningar i form av den miljö, kultur och 

organisation som finns där vården bedrivs. Kunskap, kompetens och värderingar som varje 

enskild ambulanssjuksköterska har beskriver det inre perspektivet som påverkar vården. Trots 

vårdrummets begränsningar åligger ansvar att upprätthålla fokus på patienten och parallellt 
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bedöma och besluta om hur vårdrummet kan förbättras eller bytas mot ett bättre vårdrum så 

god vård kan bedrivas (Bremer, 2014). 

 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av otillräcklighet 

Något som framkom i resultatet var svårigheter att kunna smärtstilla den förlösande mamman, 

man har idag inga bra smärtstillande läkemedel att ta till så en känsla av hjälplöshet infann sig 

hos informanterna. Enligt några informanter hade det tidigare funnits lustgas i ambulanserna 

och som upplevdes ge de blivande mammorna en bra och snabb smärtlindring. Enligt 

Nordenström och Waldenström (2001) är lustgas ett bra alternativ eftersom det inte påverkar 

förlossningsarbetet eller barnet, har inga biverkningar och är lätt att kontrollera. En negativ 

aspekt är att lustgasen har kort effekt.  Enligt informanterna i studien kan de egentligen bara 

idag erbjuda alvedon och hålla den blivande mamman i handen och ge henne stöd. Att man 

tagit bort lustgasen från ambulansen antar forskarna i studien beror på de skadliga effekter 

lustgas ger på bland annat växthuseffekten. Enligt Nordenström och Waldenström (2001) 

finns det även en risk för missfall hos gravida om de arbetar med lustgas t.ex på en 

förlossningsavdelning eller operationssal. Det viktigaste för den blivande mamman när det 

gäller att hantera smärta vid förlossning var enligt Van der Gucht och Lewis (2015) var att få 

uppmuntrande ord och fortlöpande och individuellt stöd av vårdpersonalen. I Van der Gucht 

och Lewis (2015) studie var det viktigt att vara närvarande, stötta och uppmuntra den 

förlösande kvinnan när det inte fanns något smärtstillande att ta till i ambulansen. En stor 

anledning till att informanterna kände oro och rädsla var om de skulle komma fram till en 

förlossning med svåra komplikationer. En studie gjord av Svensson och Fridlund (2008) 

visade att ambulanssjuksköterskor var oroliga för att vårda vid förlossningar. Informanterna 

var till exempel oroliga för att mammorna skulle få kraftiga blödningar efter en förlossning 

och det de kunde göra då var att hålla ett hårt tryck över buken.  Risken för blödningar hos 

den förlösande kvinnan vid prehospitala förlossningar har dock visat sig vara låg (Prineskoski, 

Peräjoki, Nuutila & Kiusma, 2016). Det framkom även att det såg lite olika ut med tillgång av 

läkemedel och utrustning i de olika regionerna. Att det inte fanns blodstoppande läkemedel i 

ambulansen vilket hade varit bra för att kunna ge vid en stor blödning, i vissa regioner finns 

blodstoppande läkemedel som cyklokapron i ambulanserna dock ej i de två regioner som 

undersökningen gjordes i. Något som informanterna upplevdes otryggt var att man saknade 

utrustning i ambulansen för att kunna övervaka det ofödda barnet samt kunna övervaka 

mamma och barn samtidigt efter förlossningen. En förlossning är enligt informanterna inget 

sjukligt tillstånd men problem kan tillstöta där barnet inte kan komma ut eller mår dåligt eller 

att mamman kan få komplikationer som blödningar och oron att ensam plötsligt kan få två 

patienter att ta hand om upplevdes som otryggt (Nyström & Herlitz, (2016). 

 

Sverige tar emot människor från hela världen och nya språk möter oss i sjukvården. 

Ytterligare ett dilemma var svårigheten att inte kunna kommunicera, informanterna fick en 

känsla av otillräcklighet av att inte kunna göra sig förstådd på grund av språkförbristningar. 

Att inte kunna förstå vad patienten säger och inte veta vad patienten vill leder till frustration. 

Tidigare forskning har visat att kommunikationssvårigheter som innefattar språkbarriärer och 

kulturella skillnader är svårast att hantera för vårdpersonalen (Hultsjö & Hjelm, 2005). När 

ambulanssjuksköterskan inte kunde hjälpa patienten med det han vill på grund av att inte 

förstå vad de menar leder till känslor av misslyckande (Jonsson & Segesten, 2004). 

Författarna tror att språkförbristningar ofta kan leda till missförstånd och oro för att inte 

kunna ge rätt information till patient och dennes anhöriga. Att man inte får en fullständig 

anamnes från patienten eller anhöriga på grund av att man inte förstår varandra kan också vara 
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ett problem ibland. Informanterna i studien upplevde att invandrarkvinnor inte var inskrivna 

på mödravården och då inte heller lika noggrant kollade, en studie påvisade att de skrev in sig 

sent i graviditeten (Darj & Lindmark, 2002). Invandrarkvinnor som inte använder sig av 

mödravården har i en studie visat att de oftare har akuta och mer komplicerade förlossningar 

(Ny, 2007). En fundering som forskarna haft är om man inte från migrationsverkets sida 

kunde ge invandrarkvinnor information om mödravården i Sverige och förklara hur viktigt det 

är för att få en så bra och säker förlossning som möjligt. Informanterna upplevde att man fått 

längre avstånd till förlossningsavdelningarna vilket gör att risken att få en förlossning i 

ambulansen ökar vilket oroar dem. Eftersom förlossningsvården centraliseras mer leder det 

till att de prehospitala förlossningarna ökar i antal (Haglund Alladin et al, 2004). 

 

Informanterna som arbetade på en mindre ambulansstation utanför storstäderna upplevde att 

man oftare bad om assistans från en barnmorska än de som jobbade i städerna. Forskarna kom 

fram till att det beror på att de har en längre transportsträcka som tar längre tid att köra och 

med det en större risk att få förlösa patienten i ambulansen. Det tar också längre tid att få 

assistanshjälp om det skulle behövas vilket kan ge en känsla av otrygghet för informanterna. 

De informanter som har lång färdväg till förlossningsavdelning kanske börjar arbeta på ett 

annat sätt i framtiden, en möjlighet kanske är att utnyttja vårdcentralerna mer för att få 

assistans vid en förlossning. Där finns både läkare och sjuksköterskor och kanske till och med 

barnmorska som kan ingå i bemanningen. Hinder som visat sig i studien är att med 

invandringen så har nya kulturer och religioner dykt upp.  Det har hänt att informanterna inte 

har fått undersöka den gravida kvinnan på grund av religion eller kultur. I en studie av Ting-

Toomey och Chung (2012) har det beskrivits att det finns svårigheter vid möten mellan 

personer med olika etniska och kulturella bakgrunder. Det fanns tillfällen där informanterna 

inte fått titta efter om t.ex. huvudet sågs på barnet eller om kvinnan hade blödningar. 

Författarna ser det som ett problem att inte kunna göra en bra undersökning på den förlösande 

kvinnan för att kunna se vad som är problemet och hur nära det är till att föda. Författarna ser 

ett annat problem, vad ska rapporteras till förlossningsavdelningen om vad problemet är och 

vad de kan tänkas möta upp med för resurser då man från ambulansens sida egentligen inte 

vet något om patientens tillstånd eller problem. Informanterna uppgav sig kunna hantera en 

okomplicerad förlossning dock uttryckte de sig inte alla veta vad som var normalt i 

situationen eller inte. Stor rädsla fanns att under förloppets gång att någon komplikation 

skulle tillstöta vilket gjorde att de kände en stress genom hela förlossningsprocessen. Rädslan 

som fanns att inte kunna hantera de eventuella komplikationer som skulle kunna uppstå gör 

att informanterna kände kunskapsbrist. Denna bristande kunskap leder till en osäkerhet hos 

ambulanssjuksköterskan menar Haglund Alladin et al. (2004). 

 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av önskan och betydelsen av kunskap 

Informanterna uppgav sig kunna hantera en okomplicerad förlossning dock uttryckte de sig 

inte alla veta vad som var normalt i situationen eller inte. Stor rädsla fanns att under 

förloppets gång att någon komplikation skulle tillstöta vilket gjorde att de kände en stress 

genom hela förlossningsprocessen. Rädslan som fanns att inte kunna hantera de eventuella 

komplikationer som skulle kunna uppstå gör att informanterna kände kunskapsbrist. Denna 

bristande kunskap leder till en osäkerhet hos ambulanssjuksköterskan menar Haglund Alladin 

et al (2004). När uppdraget om pågående förlossning inkommer förberedde informanterna sig 

inför uppdraget genom att man pratade ihop sig med sin kollega om vad som kunde vänta 

dem när de kom fram och enligt Svensson och Fridlund (2008) var det viktigt att ambulans-

sjuksköterskorna var väl förberedda. Informanterna upplevde att när man var på väg till 
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patienten så förberedde man sig även mentalt för att vara redo för det de möter när de kommer 

fram. Genom att de skapade en handlingsplan på väg ut till patienten för att förbereda sig 

mentalt så hade man en handlingsberedskap inför olika situationer. En del informanter 

förberedde genom att tänka på det värsta och då kunde det inte bli värre i alla fall och det 

skapar en mental förberedelse enligt Jonsson och Segesten, (2004). Att ambulans-personalen 

är förberedd på alla möjliga olika scenarion menar Svensson och Fridlund, (2007) är viktigt. 

Wireklint-Sundström, (2005) menar att denna förberedelse är av öppen karaktär med en 

medvetenhet om att i princip vad som helst kan uppdraget innefatta. Ambulans-

sjuksköterskan får då en känsla av att ha kontroll över situationen då vederbörande är 

förberedd på att förutsättningslöst möta det okända i uppdraget. I studiens resultat visade att 

informanterna förberedde sig så mycket som de bara kunde för uppdraget genom att göra en 

handlingsplan tillsammans med kollegan vilket Wireklint Sundström och Dahlberg, (2012) 

beskriver i sin studie.  Informanterna gick igenom vilka komplikationer som kunde uppstå och 

vad man kunde göra åt dem. Att göra en uppgjord handlingsplan gör att man förbereder sig 

för uppdraget och lättare kan hantera stress och blir tryggare (Wireklint Sundström, 2005). 

 

Man har riktlinjer att följa vid prehospital förlossning, de följs enligt informanterna eftersom 

man inte vill göra fel och för att mamman ska få en så bra och säker förlossning som möjligt. 

Informanterna kunde inte riktlinjerna i huvudet, inte lika bra som många av de andra 

riktlinjerna och forskarna i den här studien tror att det beror på att prehospital förlossning är 

en sådan sällan händelse som gör att de inte läser på de riktlinjerna lika ofta. Behandlings-

riktlinjer gör att man får en struktur i arbetet med patienten. Följs riktlinjerna kvalitetssäkras 

arbetet runt patienten och om något skulle gå fel så finns riktlinjerna att luta sig mot. 

Informanterna hade stöd av riktlinjerna men upplevde att behandlingsriktlinjerna runt 

förlossning var otydliga och önskade sig tydligare behandlingsriktlinjer för att underlätta 

arbetet. Informanterna upplevde att de ville ha mer stöd av riktlinjerna när det uppstod 

komplikationer vilket författarna tror skulle öka stödet och tryggheten för dem. Ambulans-

sjuksköterskorna har många olika riktlinjer och är positiva till dem och brukar vanligtvis alltid 

arbeta efter dem. Ambulanssjuksköterskorna önskar vara mer delaktiga i utformandet av dessa 

riktlinjer, dessa ger en enhetlig struktur i patientarbetet vilket kvalitetssäkrar för ett bra 

omhändertagande (Andersson Hagiwara, Suserud, Jonsson & Henricson, 2013). Främst var 

det rutinerna för att kontakta och samarbeta med förlossnings-avdelningen som var otydliga 

eller inte fanns alls. Informanterna ville förbättra riktlinjerna med att få hjälp och få ut en 

barnmorska på larmet vilket hade ökat informanternas trygghet. För att hjälpa ambulans-

sjuksköterskorna i omhändertagandet av den förlösande kvinnan bör riktlinjer utarbetas 

tillsammans mellan ambulanssjukvården och förlossnings-avdelningen (McLelland, Morgans 

& McKenna, 2013). Studien påvisade att ambulans-sjuksköterskan innehar en varierande 

kunskaps och förlossningserfarenhet, allt från ingen praktisk erfarenhet till någon veckas 

praktik under specialistutbildningen till ambulans-sjuksköterska. Deltagarna i studien 

upplevde att det var svårt att bedöma komplikationer och det nyfödda barnet. 

 

Alla informanter som intervjuades efterlyste mer utbildning i förlossning, för att bli säkrare på 

att kunna bedöma komplikationer och även få möjlighet att bli säkrare i handgreppen och 

förlossningstekniken. Informanterna efterlyste mer hospitering på förlossningsavdelning 

eftersom de sällan fick vara med om en förlossning vilket hade ökat tryggheten i sådana 

situationer. Det hade skapat vana i handhavandet av att ta hand om ett nyförlöst barn och den 

förlösande mamman. Många ambulanssjuksköterskor kände oro inför dessa uppdrag 

(Svensson & Fridlund, 2008) och för att minska oron önskade man mer praktisk övning och 

förslag på simuleringsövningar med docka. Övningar med simulerings docka är ett bra sätt för 

att få öva och stärka ambulanssjuksköterskans självförtroende i att förlösa och att ta hand om 
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en förlösande kvinna (Wilbeck, Phillippi & Schorn, 2014). Ambulanssjuksköterskorna kände 

sig oroliga och osäkra inför en förlossning eftersom de inte kände att de hade tillräckligt med 

kunskaper runt detta. Ambulanssjuksköterskor har för liten kunskap om prehospitala 

förlossningar eftersom det är en sådan sällan händelse (Dawson, Brown & Harwell, 2003). 

Enligt en studie av Ahl och Nyström (2012) så blir patienten tryggare i sin situation om 

ambulanssjuksköterskan har god kunskap. Resultatet i studien visar att informanterna vet hur 

en förlossning går till teoretiskt sätt men att man saknade möjlighet att praktiskt få öva. Ett led 

till att göra dem tryggare är att få hospitera på förlossningsavdelning för att få träna på 

handgreppen i utdrivningsskeendet. Enligt studie av Nordèn, Hult och Engström (2013) är 

förlossningsvård en kunskap som måste uppdateras med jämna mellanrum. Regelbunden 

uppdatering kan öka kunskapen som kan leda till en förbättrad patientsäkerhet. Patient-

säkerhet både för den födande modern och det nyförlösta barnet, vilket i sin tur kan minska 

den mentala påfrestningen hos ambulanssjuksköterskan vid att förlösa prehospitalt. 

 

Benner (1993) beskriver novisen som en nybörjare som saknar erfarenhet av de situationer där 

de förväntas prestera kontra experten som har erfarenheten för att sammanbinda den egna 

förståelsen av situationen med en lämplig åtgärd. Novisens handlande beskriver Benners 

(1993) styrs av regler och riktlinjer på grund av saknaden av erfarenhet av den rådande 

situationen. Då det gäller att snabbt fokusera på det mest relevanta i en situation, uppvisar 

novisen en osäkerhet, genom att endast förlita sig på regler och riktlinjer. Därmed anpassar 

novisen sitt handlande mindre till den omgivande kontexten. Att sammansmälta reglernas 

innebörd till en helhet och ställa dem i relation till kontextens innebörd och handla därefter är 

expertens förmåga. Det ödslas ingen tid på att fundera på framträdande/ icke framträdande 

element i situationen, utan experten fokuserar snabbt vad som är mest centralt i situationen. 

Experten har därför ett mer inifrån-styrt handlingssätt medans novisen oftast har ett mer 

utifrån-styrt handlande (Benner, 1993). Tidigare erfarenheter skapar en bild om hur det kan 

vara på platsen, författarna har funderingar på hur de ambulanssjuksköterskor som inte har 

någon erfarenhet av förlossning förbereder sig. Med största sannolikhet arbetar de 

tillsammans med en erfaren kollega som de kan få stöd från. En studie från Ahl et al. (2005) 

visade att när ambulansteamet är på ett larm litar de på varandra och får stöd av varandra i 

sina gemensamma insamlade kunskap och kompetens. Har man förberett sig mentalt ökar 

handlingsberedskapen. Benner (1993) menar att erfarenhet i sig inte leder till automatisk 

inlärning och ett ökat kunnande. Expertkunnande uppstår när teoretisk kunskap och erfarenhet 

kombineras med en reflektiv förmåga och möjlighet att integrera innebörden med den egna 

personligheten. För att ge ökad möjlighet att sjuksköterskor uppnår expertkunnande inom 

praktiskt omvårdnadsarbete inom svensk sjukvård är det väsentligt att det av den anledningen 

skapas möjligheter för sjuksköterskor att i gemensamma sammankomster bearbeta och vidga 

den egna erfarenheten (Benner, 1993). 

 

Slutsats 

Komplikationer visade sig vara en stor kunskapsbrist och här efterfrågade alla informanter 

mer kunskap i form av utbildning, praktiskt handhavande i förlossning och att det 

tillhandahålls kontinuerligt eftersom det är en sådan unik händelse. Patientsäkerheten kan 

förbättras om ambulanssjuksköterskan får en ökad trygghet genom ökad kunskap. Det är 

därför viktigt att ambulanssjuksköterskorna har rätt utrustning, läkemedel, utbildning och 

kunskap om den prehospitala förlossningsvården. 
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Klinisk tillämpbarhet och framtida forskning 

Forskning runt prehospitala förlossningar är ganska outforskat och mer forskning behövs för 

att belysa ambulanssjuksköterskornas upplevelser vid förlossningar. Vi hoppas genom denna 

studie ge en ökad kunskap hos våra arbetsgivare om vilka behov som finns hos ambulans-

sjuksköterskorna när det gäller prehospitala förlossningar. Det kan öka förståelsen och 

förhoppningsvis ge mer utrymme för träning och utbildning för ambulans-sjuksköterskorna. 

Även stärka betydelsen för framtida förbättringsarbeten med avsikt att underlätta för 

ambulanssjuksköterskan vid att förlösa prehospitalt. Höjer både vårdkvalitèn och patient-

säkerheten, en vinst både för sjuksköterskan, modern, barnet och den mottagande enheten. 

Studien visar att det finns behov av både teoretisk och praktisk utbildning i förlossning. Mer 

utbildning och träning gör att ambulanssjuksköterskan blir tryggare i sitt arbete av att handha 

en förlossning vilket också kan leda till ökad trygghet och till en bättre behandling av den 

födande kvinnan och för det nyfödda barnet. Det leder också till en ökad patientsäkerhet. Att 

jämföra alla landsting inom ambulansverksamheten och förlossning, där man kunde jämföra 

riktlinjer, läkemedel och kompetens vore intressant. Erbjuds olika utbildningar och 

regelbundenheten av utbildningar inom de olika landstingen, är det lika vård på lika villkor 

för alla? Att studera den förlösande kvinnans upplevelser av prehospital förlossning vore 

också intressant att få veta mer om. I studien framkom att det var svårt att transportera 

nyfödda i ambulans, hur man får dem att åka tryggt och säkert vilket vore intressant att göra 

en studie om hur man löser eller har löst transportfrågan för nyfödda i övriga regioner. 
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Bilaga I 

Informationsbrev till deltagare i intervjustudie 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistprogrammet med inriktning mot 

ambulanssjukvård på Sophiahemmets högskola i Stockholm. Som en del i utbildningen gör vi 

ett examensarbete på avancerad nivå i form av en uppsats. 

Syftet med vår studie är att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av uppdrag med att 

förlösa prehospitalt. Studien kan bidra med viktig kunskap om hur ambulanssjuksköterskorna 

upplever prehospital förlossning samt ge ökad kunskap om prehospital förlossning och vad 

man kan göra för att förbättra en prehospital förlossning. 

 

 

 

 

 

 

Godkännande 

Jag har tagit del av informationen och ger härmed mitt godkännande att medverka i studien. 

Jag får närsomhelst avbryta min medverkan under studiens gång utan att behöva ange 

orsaken. 

…………………………………………………………………………………………………..

ort, datum 

…………………………………………………………………………………………………..
Verksamhet 
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Namnteckning 

…………………………………………………………………………………………………..

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

BilagaII 

Intervjuguide 

Syftet med studien är att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelse av uppdrag med att 

förlösa prehospitalt. 

Bakgrundsfrågor: 

Ålder: 

Kön: 

Antal år:   

a.                                      inom ambulanssjukvård 

b.                                      totalt som sjuksköterska 

c.                                      som ambulanssjuksköterska 

Vilken annan specialitet har du erfarenhet av och antal år?                                      

Antal prehospitala förlossningar: 

Huvudfrågor: 

1. Berätta om en självupplevd situation där du förlöste prehospitalt? 

2. Hur upplevde du när du fick larmet om en eventuell förlossning prehospitalt? 

3. Hur upplevde du förberedelsen inför en eventuell förlossning prehospitalt? 

4. Hur upplever du att patientsäkerheten kan påverkas vid prehospitala förlossningar? 

5. Vilka positiva respektive negativa aspekter och upplevelser kan du se i omvårdnaden 

vid att förlösa prehospitalt? 

6. Vad upplevdes underlätta respektive försvåra att förlösa prehospitalt? 

7. Vad var det som kunde stötta dig och hur upplevdes stödet för att kunna förlösa 

prehospitalt? 

8. Upplevde du att ni gjorde något extra bra samt kunde något gjorts bättre? 

9. Upplevde du situationen/patienten/anhöriga trygg respektive otrygg? 

10.  Vad upplever du för svårigheter i din bedömning och ditt handlande och vad 

underlättar respektive försvårar situationen? 

11. Hur upplevde du att patienten kände sig delaktig respektive inte delaktig i situationen? 

12. Vad har du för utbildning kring att förlösa/förlösa prehospitalt och hur hjälper 

riktlinjerna dig? 

13. Upplever du dig ha tillräcklig kunskap, utbildning och praktiserande/utövande kring 

förlösa prehospitalt? 

14. Hur upplever du dig trygg respektive otrygg vid att förlösa prehospitalt? 

15. Har du några förbättringsförslag kring att förlösa/förlossningar prehospitalt? 

Är det något mer du vill tillägga? 

Får vi kontakta dig igen om något skulle vara oklart eller behöva vidareutvecklas? 

Stöd/följdfrågor: 

Hur upplevde du det? 

Berätta mer, vidareutveckla? 

På vilket sätt upplevde du det? 

Kan du ge exempel? 

Kan du beskriva? 

Vad menar du? 

Vad tänkte du? 

Vad gjorde du? 

Vad hände sedan? 

När det hände, hur kände du dig då? 

Hade det kunnat förbättras/förhindrats? 

Vad hade du för känslor? 


