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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Ambulanssjuksjukvården har utvecklats de senaste decennierna beträffande 

utrustning, medicinska behandlingsmöjligheter och kompetens. Idag finns krav inom de 

flesta landsting att minst en i besättningen ska vara specialistutbildad sjuksköterska. 

Ambulanssjuksköterskans arbete är mångfasetterat och självständigt och präglas av att 

möta och vårda människor i olika situationer och miljöer. Prehospital förlossning är en 

sällan förekommande händelse och kan vara emotionellt påfrestande för 

ambulanssjuksköterskan. I den prehospitala förlossningsvården saknas 

övervakningsmöjligheter av det ofödda barnet. Medicinsk smärtlindring, utrustning, 

behandlingsalternativ och den obstetriska kompetensen är begränsad.  

 

Syfte: Syftet var att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av prehospitala 

förlossningar. 

 

Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes. Tio ambulanssjuksköterskor 

intervjuades utifrån en intervjuguide med semistrukturerade frågor. Vid bearbetningen av 

data användes en kvalitativ innehållsanalys. 

  

Resultat: En prehospital förlossning berör ambulanssjuksköterskan känslomässigt både 

innan, under och efter ambulansuppdraget. Larm om en närstående prehospital förlossning 

bidrog till en ökad mental spänning och förberedelse. Trots medvetenheten om sin egen 

osäkerhet och i vissa fall rädsla för prehospitala förlossningar försökte 

ambulanssjuksköterskan att förmedla ett lugn till den födande kvinnan och hennes partner. 

Ambulanssjuksköterskan ansåg sig ha tillräcklig teoretisk kunskap om normal förlossning 

men saknade erfarenhetsbaserad kunskap generellt och speciellt av komplicerade 

förlossningar. Åtta teman framkom vid innehållsanalysen av intervjumaterialet: mental 

förberedelse inför ambulansuppdraget prehospital förlossning, ambulansteamet, den 

prehospitala förlossningen ur ambulanssjuksköterskans omvårdnadsperspektiv, 

ambulanssjuksköterskans emotionella upplevelser, ambulanssjuksköterskans upplevelse av 

mammans uppfattning av situationen, ambulanssjuksköterskans upplevelse av partnerns 

uppfattning av situationen, upplevd kunskap, önskvärd kunskap/utbildning. 

 

Slutsats: Studien visar att upplevelsen av en prehospital förlossning kom att känslomässigt 

beröra samtliga ambulanssjuksköterskor. Vikten av mental förberedelse och samspel i 

ambulansteamet kom att bli betydelsefullt i omhändertagandet av den födande kvinnan. 

Trots medvetenheten om sin egen osäkerhet och i vissa fall rädsla för förlossningar var det 

ambulanssjuksköterskans intention att förmedla ett lugn till den födande kvinnan och 

hennes partner. Prehospitala förlossningar ställer krav på ett professionellt förhållningssätt 

och obstetrisk kunskap hos ambulanssjuksköterskan trots att praktisk erfarenhet kan 

saknas. Studien påvisade ett behov av teoretisk och praktisk utbildning inom ämnet 

förlossning. 

 

Nyckelord: Ambulanssjuksköterska, prehospital förlossning, upplevelse, omvårdnad 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

Background: Ambulance Medical Health Care has evolved in recent decades regarding 

equipment, medical treatment and expertise. Today, there are requirements in most regions 

that at least one member of the ambulance crew must be a specially trained nurse. The 

ambulance nurse's work is multifaceted and independent and is characterized by meeting 

and caring for people in different situations and environments. Prehospital birth is a rare 

event and can be emotionally stressful for an ambulance nurse. In the prehospital maternity 

care there is a lack of monitoring capabilities for the unborn child. Medical pain control, 

equipment, treatment and obstetric skills are limited. 

 

Objective: The aim is to highlight the ambulance nurse's experience of prehospital 

childbirths. 

 

Method: A qualitative study was conducted. Ten ambulance nurses were interviewed by 

an interview guide who was enabled with semi-structured questions. A qualitative content 

analysis was then incorporated during the processing of all the obtained data. 

 

Results: Ambulance nurses are emotionally affected by a prehospital childbirth before, 

during and after the ambulance mission. The alarm of an upcoming prehospital childbirth 

contributed to an increased mental stress and preparation. Despite the awareness of their 

own uncertainty and in some cases fear of prehospital births, ambulance nurses tried to 

convey a sense of calm to the laboring woman and her partner. Ambulance nurses claimed 

to have sufficient theoretical knowledge about normal birth but lacked the experience-

based general knowledge and especially when there were complicated deliveries to attend 

to. Eight themes emerged from the analysis of the interview material: mental preparation 

for the upcoming ambulance mission regarding prehospital childbirth, the ambulance team, 

the prehospital delivery of ambulance nurses nursing perspectivethe, ambulance nurse's 

emotional experiences, ambulance nurse's perception of the mother's feelings during the 

situation, ambulance nurse's perception of the partner's feelings during the situation, 

perceived knowledge, desire for more knowledge/education. 

 

Conclusion: The study shows that the experience of a prehospital childbirth emotionally 

affected all of the ambulance nurses. The importance of mental preparation and interaction 

within the ambulance team was important with respect to the care of the woman in labor. 

Despite awareness of their own uncertainty and in some cases fear of childbirth, the 

ambulance nurse's intention was to convey a sense of calm to the laboring woman and her 

partner. Prehospital deliveries require a professional approach and obstetric knowledge 

from the ambulance nurse even though the practical experience may be lacking. The study 

revealed a need for theoretical and practical training with regards to the subject of 

childbirth. 

 

Keywords: Ambulance nurse, prehospital childbirth, experience, nursing 

 



  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INLEDNING ........................................................................................................................ 1 

BAKGRUND ........................................................................................................................ 1 
Ambulanssjukvårdens utveckling ...................................................................................... 1 
Definition .............................................................................................................................. 2 
Förlossningsstatistik ............................................................................................................ 3 
Normal förlossning .............................................................................................................. 3 

Risker vid förlossningar ...................................................................................................... 3 
Partnerns upplevelse av förlossning .................................................................................. 4 
Prehospitala förlossningar .................................................................................................. 5 
Risker vid prehospitala förlossningar ............................................................................... 6 

Kvinnans upplevelse av prehospital förlossning .............................................................. 7 
Problemområde ................................................................................................................... 7 
SYFTE .................................................................................................................................. 8 

METOD ................................................................................................................................ 8 
Urval ..................................................................................................................................... 8 
Genomförande ..................................................................................................................... 9 
Dataanalys .......................................................................................................................... 10 

Trovärdighet ...................................................................................................................... 11 
Forskningsetiska överväganden ....................................................................................... 12 

RESULTAT ....................................................................................................................... 12 
Mental förberedelse inför ambulansuppdraget prehospital förlossning ..................... 13 
Ambulansteamet ................................................................................................................ 15 

Den prehospitala förlossningen ur ambulanssjuksköterskans omvårdnadsperspektiv

 ............................................................................................................................................. 16 

Ambulanssjuksköterskans emotionella upplevelse ........................................................ 18 
Ambulanssjuksköterskans upplevelse av mammans uppfattning av situationen ....... 19 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av partnerns uppfattning av situationen ........ 20 
Upplevd kunskap ............................................................................................................... 21 
Önskvärd kunskap/utbildning ......................................................................................... 22 

DISKUSSION .................................................................................................................... 23 

Metoddiskussion ................................................................................................................ 23 
Resultatdiskussion ............................................................................................................. 26 
Slutsats ................................................................................................................................ 29 
Förslag till framtida forskning ......................................................................................... 29 

REFERENSER .................................................................................................................. 30 
 

Bilaga I- Brev till områdeschefen 

Bilaga II- Brev till informanterna 

Bilaga III- Intervjuguide 

 



 1 

INLEDNING 

 

Den prehospitala vården ligger först i vårdkedjan och skiljer sig från vården på sjukhus. 

Ambulanssjuksköterskans arbete är självständigt och präglas av att möta och vårda 

människor i olika situationer och varierande miljöer. Detta skapar annorlunda 

förutsättningar. Arbetet ställer höga krav på en bred kompetens. Ambulansteamet består av 

två personer varav en bör vara specialistsjuksköterska (Nyström & Herlitz, 2009). 

Ambulanssjuksköterskan har ett mångfasetteterat arbete där uppdragen ser olika ut. 

Feberkramp, andningssvårigheter, hjärtinfarkt och oplanerad förlossning i hemmet är 

exempel som beskriver variationen. Nyström och Herlitz (2009) menar att ambulansteamet 

ska ha både medicinsk och vårdvetenskaplig kunskap för att kunna ge adekvat behandling 

och omvårdnad. Utifrån en adekvat och gedigen kunskap kan ambulanssjuksköterskan 

förhålla sig till den aktuella symtombilden och skapa trygghet för patienten och närstående.  

 

På sjukhus där de flesta förlossningar sker finns både barnmorskor och obstetriker samt 

tillgång till övervakning, utrustning, smärtlindring och behandling. I den prehospitala 

förlossningsvården finns ingen möjlighet till övervakning av det ofödda barnet. Medicinsk 

smärtlindring för kvinnan i form av lustgas är begränsad och varierar mellan olika 

landsting.  Utrustning, behandlingsalternativ och obstetrisk kompetens är begränsad. 

Prehospitala förlossningar ställer krav på ett professionellt förhållningssätt och obstetrisk 

kunskap hos ambulanssjuksköterskan trots att praktisk erfarenhet av förlossningar kan 

saknas. Att närvara vid en förlossning är dessutom ofta en stark känslomässig upplevelse. 

 

 

BAKGRUND 

 

Ambulanssjukvårdens utveckling 

 

Den äldsta litterära beskrivning av grundfilosofin i modern ambulanssjukvård tros vara 

berättelsen om den barmhärtige samariten i Lukasevangeliet. Att först vårda den skadade 

på plats för att därefter transportera. Fram till mitten av 1800-talet symboliserade termen 

ambulans en rörlig förbandsplats i fält. Napoleon Bonaparte anordnade transporter för 

sårade soldater från skadeplats till sjukhus i form av hästdragna ambulanser. Under samma 

tid fanns i Stockholm ett par hästambulanser som endast var till för patienter med 

smittkoppor, fläcktyfus, difteri, kolera och scharlakansfeber. Inför det hotande kriget 

mellan Sverige och Norge så uppbådade år 1905 drottning Sophia resurser till armén i form 

av hästambulanser. Eftersom kriget inte blev av nyttjades istället Sophiaambulanserna 

civilt. Den första svenska motordrivna ambulansen köptes 1910 och kostade 25 000 

kronor. Fram till 1950-talet var ambulansens enda uppgift att transportera. Under 1960-

talet fick landstingen ansvar för organisationen och som ledde till en utveckling- 

vårdutrymmet utökades, förbandsmaterial, förlossningsutrustning, syrgasbehandling och 

utrustning för ventilationsstöd införskaffades. Ambulanssjukvårdare fick genomgå en 

treveckors utbildning. Det formella kravet för ambulanssjukvårdare blev på 1970-talet en 

sjuveckorsutbildning som ett decennium senare utökades till undersköterskekompetens. 

Under 1990-talet så skedde en omfattande utveckling av utrustning, medicinska 

behandlingsmöjligheter och en utökad delegering (Gårdelöv, 2009).  
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Från och med oktober 2005 får icke legitimerad personal inte längre administrera 

läkemedel enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2000:1). En ambulansbesättning består av ett 

vårdteam på två personer, varav den ena ska vara sjuksköterska och bör ha 

specialistutbildning inom prehospital vård. Detta varierar inom olika landsting i Sverige. 

År 2008 bestämdes att i Stockholm skall sjuksköterskan ha en specialistkompetens 

(Suserud & Svensson, 2009). 

 

 

Definition 

 

Prehospital akutsjukvård 

 

Omedelbara medicinska åtgärder som vidtas av hälso- och sjukvårdspersonal utanför 

sjukhus (Socialstyrelsen SOSFS 2009:10 i kap 1 § 2). 

Ambulanssjukvård 

 

Hälso- och sjukvård som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal i eller i anslutning till 

ambulans (Socialstyrelsen SOSFS 2009:10 i kap 1 § 2). 

Ambulanssjuksköterska 

 

År 1997 fastställde Socialstyrelsen att sjuksköterskors yrkesutövning inom 

ambulanssjukvård utgör ett specialområde, vilket innebär krav på specialisering utöver ett 

generellt kunnande. Samma år startade den första specialistutbildningen mot 

ambulanssjukvård. Ambulanssjuksköterskans vårdarbete är självständigt. Ett kreativt och 

flexibelt tänkande och problemlösningsförmåga krävs av ambulanssjuksköterskan för att 

kunna planera och bedöma vårdåtgärder vid olika scenarier i hem samt på skade- och 

olycksplatser (Suserud &Rådestad, 2009).  

 

En sjuksköterska får använda en titel som motsvaras av en specialistsjuksköterskeexamen i 

högskoleförordningen endast om han eller hon avlagt en sådan examen så kallad skyddad 

specialistbeteckning (SFS 2010:659 i kap 4 § 9). 

 

Obstetrikundervisning vid specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 

ambulanssjukvård 

 

I Stockholms Län finns det ett universitet och en högskola som bedriver 

specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulans. I dessa utbildningar ingår 

1,5 poäng i förlossningsvård. Det innefattar en barnmorskeledd föreläsning på tre timmar, 

en veckas verksamhetsförlagd utbildning på förlossningsklinik samt en skriftlig 

hemtentamen enligt Helena Borowski programansvarig Karolinska Institutet 

(telefonintervju, 19 september, 2011). Detta överensstämmer med Sophiahemmets 

Högskolas utbildningsplan enligt programansvarig Eva Styrwoldt (personlig 

kommunikation, 6 februari, 2012). 
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Förlossningsstatistik 

 

Världshälsoorganisationen WHO beräknar att det årligen föds 136 miljoner barn i världen 

(www.who.int). År 2010 föddes i Sverige 115641 barn enligt Statistiska centralbyrån 

(www.scb.se). Av dessa föddes 29087 i Stockholms län (www.lafa.nu). 

 

 

Normal förlossning 

 

En normal förlossning beskrivs enligt WHO som enkelbörd vilket innebär ett foster. 

Graviditetens längd varierar mellan 37+0 och 41+6 (veckor + dagar). Värkarbetet ska 

starta spontant och det ska vid förlossningens start inte föreligga några medicinska 

riskfaktorer som bedöms kunna påverka förlossningens förlopp eller utfall. Vidare beskrivs 

att förloppet ska vara utan komplikationer från värkarbetets start till efter moderkakans 

framfödande. Till normal förlossning hör också att barnet föds spontant i huvudbjudning 

och efter förlossningen ska mor och barn må bra (www.who.int). Målet för 

förlossningsvården är att både ge en medicinsk säker vård och en positiv 

förlossningsupplevelse för kvinnan (Socialstyrelsen, 2001). 

 

 

Risker vid förlossningar 

 

Prematur förlossning 

 

Hagberg, Marsal och Westgren (2008) beskriver att en förtidsbörd innebär förlossning före 

37 fullgångna graviditetsveckor. Förekomsten i Sverige är 5-6 procent och i USA 12 

procent. I många fall är etiologin kring förtidsbörd okänd. Goldenberg, Culhane, Iams och 

Romero (2008) menar att predisponibla faktorer för prematur förlossning är tidigare 

förtidsbörd, preeklampsi, tillväxthämning hos fostret, infektion och vaskulär sjukdom hos 

modern. Cervixförkortning samt en ökad halt av proteinet fibronektin i vagina är den 

största riskfaktorn för prematur förlossning. 

 

Flerbörd 

 

Flerbördsgraviditeter klassificeras utifrån antalet foster – tvillingar, trillingar, fyrlingar och 

så vidare. Tvillingförlossning sker vid 2 procent av alla förlossningar i Sverige, frekvensen 

internationellt varierar mellan 0,5 – 5 procent. Förekomsten av flerbörd har ökat de senaste 

decennierna vilket beror på en ökad användning av fertilitetsbehandling samt att allt fler 

äldre kvinnor föder barn (Hagberg et al., 2008). Dudenhausen och Maier (2010) menar att 

det föreligger en ökad risk för prematuritet, tillväxthämning och prenatal död i samband 

med flerbörd samt maternella komplikationer i form av preeklampsi, diabetes och blödning 

under förlossning. 

 

Navelsträngsprolaps 

 

Navelsträngsprolaps innebär att en del av navelsträngen faller ut framför fostret i samband 

med vattenavgång. Vilket ofta medför en kompression av navelsträngen och minskat 

blodflöde till fostret. Vid sätesbjudning, tvärläge, förtidsbörd, låg fostervikt, flerbörd, 

http://www.who.int/
http://www.scb.se/
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polyhydramnios och vattenavgång med rörlig föregående fosterdel föreligger en ökad risk 

för navelsträngsprolaps (Hagberg et al., 2008). 

 

Sätesbjudning 

 

Vid sätesbjudning finns det risk för navelsträngsprolaps vilket kan leda till syrebrist hos 

fostret. Fostrets största kroppsdel, huvudet, föds fram sist vilket kan leda till att det fastnar 

i bäckenet. För det nyfödda barnet innebär en sätesförlossning en ökad risk för trauma, 

bland annat genom skada på plexus brachialis (Hagberg, et al., 2008). Högre perinatal 

morbiditet och mortalitet har visats förekomma vid vaginal sätesförlossning jämfört med 

planerat kejsarsnitt (Hannah et al., 2000).  

 

Skulderdystoci 

 

Enligt Hagberg et al. (2008) innebär skulderdystoci att barnets axlar fastnar i bäckenet efter 

det att barnets huvud har framfötts. Detta kan leda till syrebrist hos fostret, även plexus och 

frakturskada. Enligt Tsur, Sergienko, Wiznitzer, Zlotnik och Sheiner (2011) är det störst 

för risk för skulderdystoci vid födelsevikt över 4000 gram, diabetes mellitus hos modern, 

hög maternell ålder och värksvaghet under förlossningen. Det fanns en ökad risk för 

perinatal dödlighet (6,2 procent) jämfört med förlossningar utan skulderdystoci (1,4 

procent). 

 

Postpartumblödning 

 

En normal blödning postpartum får uppgå till 1000 ml, vilket de flesta kvinnor hanterar 

utan symtom. Det beror på den ökade blodvolymen kvinnan får under sin graviditet. 

Postpartumblödning är en vanlig orsak till maternell död globalt framförallt i 

låginkomstländer. Orsaker till större blödning postpartum är uterusatoni, skada i 

förlossningskanalen, kvarhållen placenta, placentadelar eller hinnor samt 

koagulationsrubbning (Hagberg et al., 2008). 

 

Fosterasfyxi 

 

Fosterasfyxi är ett tillstånd med försvårat gasutbyte, vilket leder till en sänkning av 

syrehalten i blodet, ansamling av koldioxid och utveckling av acidos (Hagberg et al., 

2008). Akut fosterasfyxi kan orsakas av exempelvis navelsträngskompression, 

överstimulering av oxytocin, sätesbjudning, intrauterin mekoniumavgång och kejsarsnitt 

(Milsom et al., 2002). 

 

 

Partnerns upplevelse av förlossning 

  

Var femte partner beskriver en oro för kvinnan samt barnets hälsa och välbefinnande inför 

förlossningen. De känner en oro för sin egen reaktion och för att vara oförmögen att kunna 

stödja kvinnan under förlossningen (Premberg, Carlsson, Hellström & Berg, 2010). En del 

partners upplever att de har brist på kunskap och kontroll och har svårt att hitta en roll 

under förlossningen (Longworth & Kingdon, 2011). Många partners har blandade känslor 

under förlossningen såsom oro, nervositet, rastlöshet, glädje och stolthet (Sapountzi-Krepia 

et al., 2010). Männen beskriver det som krävande att under förlossningen ge stöd och 
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utstråla trygghet, medan de egna starka känslorna som oro och frustration behövde döljas 

för att inte oroa kvinnan (Premberg et al., 2010). Smärta hos kvinnan och en känsla av att 

vara oförmögen att hjälpa till, upplevdes som svårt av partnern (Vehviläinen-Julkunen & 

Liukkonen, 1998). 

 

 

Prehospitala förlossningar  

 

Förlossningar som sker utanför sjukhus delas in i planerade och oplanerade. De planerade 

förlossningarna som sker utanför sjukhus är vanligtvis väl förbereda och assisteras av 

medicinsk personal. Vid ett snabbt förlossningsförlopp kan förlossningen ske oplanerat. 

Dessa prehospitala förlossningar kan upplevas stressfyllda (Zur, Hadar, Sheiner & Mazor, 

2003).  

Det är viktigt att skilja på planerade hemförlossningar med medicinsk personal närvarande 

och oplanerade förlossningar som sker utanför sjukhus. I Etiopien sker 90 procent av 

förlossningarna utanför sjukhus utan kvalificerad medicinsk personal. Antalet planerade 

hemförlossningar med barnmorska närvarande i Nederländerna är 33 procent 

(Arulkumaran, Lynch, Keith, Lalonde & Karoshi, 2012). 

 

Tabellen nedan visar frekvensen oplanerade prehospitala förlossningar i sex länder: 

 

Tabell 1 

Land          Referens Procent 

Israel Sheiner, 

Ohel & 

Hadar 

(2006) 

2 

England Scott & 

Esen (2005) 

0.3 

Finland Viisainen, 

Gissler, 

Hartikainen 

& 

Hemminki 

(1999) 

0.1 

Skottland Rodie, 

Thomson & 

Norman 

(2002) 

0.6 

Sverige Haglund 

Aladdin, 

Jacobsson, 

Sandberg & 

Lilja (2004) 

0.28 

 

Norge Egenberg, 

Puntervoll 

& Oian 

(2011) 

0,7 
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Alla förlossningar i Sverige registreras i det medicinska födelseregistret på Socialstyrelsen. 

Födelseregistret innehåller dock ingen statistik över antalet prehospitala förlossningar 

(www.sos.se). Förekomsten av antalet prehospitala förlossningar 1969 var 0,35 procent i 

en undersökning från Stockholm (Ehrström, 1969). Haglund Aladdin et al. (2004) har i en 

retrospektiv studie kartlagt prehospitala förlossningar i Göteborg under 1993-1999. Under 

denna tidsperiod skedde 0,28 procent av alla förlossningar ofrivilligt utanför sjukhuset. 

 

Enligt ambulansöverläkare Peter Lindton vid Stockholms Prehospitala Centrum (mejl, 13 

januari, 2012) har statistiken visat att det år 2010 skedde 168 000 ambulansuppdrag i 

Stockholms Län, 175 av dessa utgjordes av prehospitala förlossningar. Dock är dessa 

siffror något osäkra. I ambulansjournalsystemet används fasta sökord för att bedöma 

patientens tillstånd. Ambulanssjuksköterskan dokumenterar anamnes, status, behandling 

och åtgärd i löpande text och klassificerar uppdraget utifrån olika sökord. Utifrån dessa 

sökord har ovanstående statistik tagits fram. Sökorden är ospecifika och kan tolkas olika 

beroende på den som för journal. Sökordet pågående förlossning kan användas då barnet 

har fötts innan ambulansens ankomst, under uppdraget eller efter ankomst till 

förlossningsklinik.  

 

Författarna till denna studie avser att benämna oplanerade förlossningar som sker utanför 

sjukhus som prehospitala. 

 

 

Risker vid prehospitala förlossningar 

 

Enligt Hadar et al. (2005), Sheiner et al. (2002) samt Verdile, Tutsock, Paris och Kennedy 

(1995) är den största delen av kvinnor som föder prehospitalt omföderskor. Hagberg et al. 

(2008) konstaterar att omföderskan har ett betydligt snabbare förlopp jämfört med 

förstföderskan. 

 

Titapant, Sirimai och Roongphornchai (2002) samt Lazic och Takac (2011) beskriver att 

det i dessa studier från Thailand och Österrike finns en ökad risk för att föda prehospitalt 

om kvinnan är lågutbildad och har en okunskap kring symtom på förlossningsstart. 

Flertalet av dessa kvinnor har inte gått på mödravård under sin graviditet. Även Haglund 

Aladdin et al. (2004) menar att de kvinnor som under sin graviditet har få 

mödravårdsbesök har en ökad risk att föda utanför sjukhus. Det framkommer också att 

kvinnor med psykosocial problematik, förlossningsrädsla, sjukhusskräck och psykisk 

sjukdom kan vara i riskzonen för att negligera symtom på en begynnande förlossning. Det 

kan leda till att dessa kvinnor föder prehospitalt. 

 

Loughney, Collis och Dastgir (2006), Hadar et al. (2005) samt Duvekot och Wijnen (1994) 

har kommit fram till att oplanerade födslar utanför sjukhus ökar risken för 

postpartumblödning hos kvinnan. Haglund Aladdin et al. (2004) beskriver att blodförlust 

kan vara svårt att uppskatta prehospitalt. 

 

Orimadegun, Akinbami, Tongo och Okereke (2008), Ford och Pett (2008), Lazic och 

Takac (2011) och Haglund Aladdin et al. (2004) menar att barn som föds utanför sjukhus 

löper en ökad risk för hypotermi. Hadar et al. (2005) lyfter fram andra neonatala 

http://www.sos.se/
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komplikationer så som hypoglykemi, kramper samt polycytemi. Det sistnämnda troligen på 

grund av sen avnavling. 

 

Ett flertal studier beskriver att den perinatala dödligheten visade sig vara signifikant högre 

i samband med en prehospital förlossning (Lazic & Takac, 2011; Orimadegun et al., 2008; 

Sheiner et al., 2002). 

 

 

Kvinnans upplevelse av prehospital förlossning 

 

Kvinnor som föder oplanerat prehospitalt upplever skräckblandad glädje och en lycka över 

att ha klarat av att föda och ge liv vilket de kände sig stärkta av. Kvinnorna uppfattade att 

deras förlossning var annorlunda än andras, de kände sig speciella för att de inte födde på 

sjukhus. Det snabba förloppet gjorde att kvinnorna själva fick ta kontrollen över sin 

förlossning. Gemensamt med mannen upplevde kvinnan förlossningen som en positiv 

händelse (Haglund Aladdin, 2001). Möjligheten att kunna tala med en barnmorska i telefon 

gjorde vissa kvinnor och anhöriga trygga och lugna, kontakten utgjorde ett stort stöd. En 

del kvinnor upplevde telefonkontakten med barnmorskan på förlossningsavdelningen som 

en större trygghet än vad ambulanspersonalens närvaro i sig utgjorde. Andra kände en 

trygghet vid ambulansens ankomst (Persson & Thorsell, 2011). Att inte bli bekräftad eller 

att få bearbeta den starka upplevelsen efter förlossningen beskrevs negativt (Haglund 

Aladdin, 2001). De flesta kvinnor erbjöds inte någon uppföljning efter den prehospitala 

förlossningen. De beskriver att chocken kom efteråt och för en del tog det månader innan 

de förstod hela händelseförloppet (Persson & Thorsell, 2011).  

 

 

Problemområde 

 

Ambulanssjuksköterskan utsätts ofta för situationer där de ensamt måste ta ansvar för sjuka 

eller skadade patienter, en del av dessa situationer kan vara emotionellt påfrestande. Ökad 

kunskap och erfarenhet kunde hos en del ambulanssjuksköterskor leda till att deras oro 

blev större. Däremot minskade oron om ambulanssjuksköterskan kände sig trygg med sin 

kollega. Uppdrag med förlossningar och sjuka barn är situationer som 

ambulanssjuksköterskan känner mest stress inför (Svensson & Fridlund, 2008). 

Ambulanssjuksköterskan skapar sig en mental förberedelse utifrån den information som 

erhålls från SOS operatören, tidigare erfarenheter och kunskaper (Jonsson & Segesten, 

2004). I ambulanssjuksköterskans arbetsbeskrivning ingår bedömning, åtgärd och 

behandling i omhändertagandet av den födande kvinnan och det nyfödda barnet. 

Situationen är unik och relativt sällan förekommande. Prehospitala förlossningar ställer 

krav på kunskap hos ambulanssjuksköterskan trots att praktisk erfarenhet kan saknas. 

Haglund Aladdin et al. (2004) menar att eftersom prehospitala förlossningar är sällsynta 

har ambulanssjuksköterskan ingen eller ringa erfarenhet av hur man omhändertar födande 

kvinnor. Ahl et al. (2005) beskriver behovet att skaffa sig kunskap genom erfarenhet. 

 

Under sin verksamhetsförlagda utbildning kan ambulanssjuksköterskan ha närvarat vid en 

förlossning intrahospitalt men han/hon kan sakna den praktiska erfarenheten prehospitalt. 

Att närvara vid en förlossning är ofta en stark känslomässig upplevelse. Inom 

ambulanssjukvården är förlossningar ett diskuterat ämne. Författarna till studien har utifrån 
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sin yrkesbakgrund erfarit att ambulanssjuksköterskor ofta känner oro inför handläggandet 

av en prehospital förlossning. Därför känns det betydelsefullt att studera 

ambulanssjuksköterskans upplevelse av prehospitala förlossningar och synen på sin 

kunskap inom ämnesområdet. Vid sökning i databaserna PubMed och SweMed + har 

författarna inte lyckats att identifiera artiklar som motsvarar studiens syfte. Med hänsyn till 

detta känns det intressant och relevant att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av 

prehospitala förlossningar.  

 

 

SYFTE  

 

Syftet var att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av prehospitala förlossningar. 

 

 

METOD 

 

För att kunna besvara syftet med studien har författarna använt latent och manifest 

kvalitativ innehållsanalys som metod med en induktiv ansats. Den induktiva ansatsen har 

använts för att mer förutsättningslöst kunna analysera texter utifrån ambulanssjuköterskans 

upplevelse i enlighet med (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

 

Innehållsanalys (engelska content analysis) är en empirisk vetenskaplig metod som 

används för att kunna dra slutsatser om innehållet i olika slag av kommunikation, till 

exempel genom intervjuer eller observationer. Inom kvalitativ forskning analyseras det 

latenta innehållet i texten, vilket innebär att forskaren gör en tolkning till skillnad från 

kvantitativ forskning där forskaren ser till det manifesta innehållet i texten, det vill säga det 

som direkt uttrycks i texten (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

 

Urval 

 

Målsättningen är att materialet skall belysa den problemställning författarna har valt. Mot 

denna bakgrund har författarna valt ett strategiskt urval, med avsikten att materialet 

kommer att utgöra ett adekvat underlag för tolkning och bearbetning i analysprocessen. 

Malterud (2009) poängterar vikten av att först ta reda vad som är värt att fokusera på och 

därefter göra ett relevant strategiskt urval. Detta minskar risken för systematiska fel som 

kan uppstå om urvalet har fel fokus. Patton (2002) beskriver detta som purposeful 

sampling, ett avsiktligt urval, personer med erfarenheter inom ämnet som undersöks väljs 

ut för intervju. 

 

Malterud (2009) beskriver att förförståelse innefattar våra erfarenheter, våra hypoteser 

samt vårt yrkesmässiga perspektiv. Förförståelse är ofta en viktig del i forskarens 

motivation, men kan också utgöra en fallgrop – att låta förförståelsen överrösta den 

information som det empiriska materialet kunnat få fram.  

 

Undersökningsgrupp 
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Undersökningsgruppen bestod av tio ambulanssjuksköterskor. För att innefatta både 

kvinnor och män intervjuades fem av vardera. Områdeschefen på ett av ambulansföretagen 

i Stockholm tillfrågades via mejl för godkännande av studien. Ett dokument, bilaga I, 

bifogades mejlet som områdeschefen skriftligen skrev under och skickade till författarna. 

Därefter tillfrågades områdeschefen, som har kännedom om personalens utbildningsnivå, 

att välja ut fem kvinnor och fem män som uppfyllde författarnas urvalskriterier. 

Anledningen till att områdeschefen valde ut informanter var att författarna saknar 

information om de anställdas utbildning och erfarenhet. Detta strategiska urval beskrivs av 

Patton (2002) som ett avsiktligt urval av personer med betydande erfarenheter inom ämnet. 

Områdeschefen tillfrågade muntligt ambulanssjuksköterskorna om de var intresserade av 

att medverka i en intervjustudie rörande upplevelsen av prehospitala förlossningar. De 

utvalda ambulanssjuksköterskorna fick därefter information om studien i ett bifogat 

dokument, bilaga II, översänt genom mejl av studiens författare. Tanken var att den 

tillfrågade i lugn och ro skall kunna fatta beslut om att medverka i studien eller inte. 

Studiens författare kontaktade utvalda ambulanssjuksköterskor via telefon inom en vecka 

för att erhålla svar och boka upp tid för en eventuell intervju. Telefonnummer till 

ambulanssjuksköterskorna erhölls av områdeschefen. 

 

Urvalskriterier 

 

 Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård 

 Erfarenhet av prehospitala förlossningar 

 

 

Genomförande 

 

Studien genomfördes inom ambulansverksamheten i Stockholms län. För att vara väl 

förbereda inför intervjuerna genomfördes en pilotintervju. Till det valdes en 

ambulanssjuksköterska som passade in i studiens urval, men som inte ingick i 

undersökningsgruppen. Intervjun pågick i 30 minuter och ljudinspelades. Därefter 

avlyssnades materialet men transkriberades inte. Författarna ansåg att materialet var 

relevant för syftet och därför gjordes inga förändringar i intervjuguiden. Olika individer 

kan behöva varierande lång tid på sig att berätta om sina upplevelser. Efter att ha 

genomfört och genomlyssnat på pilotintervjun så valde författarna att förlänga 

intervjutiden till 60 minuter. 

 

Fem kvinnor och fem män gav sitt medgivande att deltaga i studien. Tid för intervju 

bokades via telefon. Plats för intervjun genomfördes utifrån informantens önskemål, vilket 

var på arbetsplatsen (n=6), i informantens hem (n=3) och i författarens hem (n=1). 

Intervjuerna genomfördes under januari 2012. Sextio minuter avsattes för varje intervju, 

vilket var väl tilltaget. Detta kändes värdefullt för att informanten skulle ges tid att tänka 

efter, berätta och reflektera. Granskär och Höglund-Nielsen (2008) beskriver utmaningen 

med att försöka få den intervjuade att komma i kontakt med sina erfarenheter och 

formulera det i ord. Därför avsattes längre tid för intervjun än vad som behövdes utifrån 

pilotstudien. Intervjuerna ägde rum i en avskild och ostörd miljö både på arbetsplatsen och 

i hemmen och genomfördes inte i tjänst. 

  

I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) startade författarna intervjun med att 

informera om studiens syfte. Därefter försökte författarna skapa en nyfiken, intresserad 



 10 

stämning genom ögonkontakt och kroppsspråk. Under intervjun lades tonvikt på att lyssna 

uppmärksamt, visa intresse och bekräfta deras upplevelser. Författarna undvek att styra 

samtalet, avsikten var att låta informanterna uttrycka sig fritt och samtidigt se till att 

samtalet innehöll mesta möjliga information som kunde användas till att belysa 

frågeställningen. Malterud (2009) beskriver vikten av att minska risken för missförstånd 

eller missuppfattningar under en intervju. Genom att regelbundet kontrollera att författarna 

uppfattat informanten rätt ställdes frågan ”Har jag uppfattat dig rätt när du säger att….?” 

Detta är ett sätt att utföra validering under intervjun. Avslutningsvis gavs informanten 

möjlighet att ta upp ytterligare frågor som uppkommit under intervjun. 

 

Författarna i föreliggande arbete har genomfört intervjuer i semistrukturerad form. Som 

stöd användes en intervjuguide (se bilaga III). Enligt Hartman (2009) innebär den 

semistrukturerade intervjun att frågorna ställs i ordning, men att den intervjuade har 

möjlighet att formulera sig fritt. Polit och Beck (2012) menar att intervjuer ger utökad 

information och därmed en högre kvalitet, vilket anses som en god metod för insamling av 

data vid kvalitativ forskning. En annan viktig fördel med personliga intervjuer är att 

medverkan ofta är hög. Vår målsättning var att intervjuerna i möjligaste mån skulle 

besvara vår frågeställning. I intervjuguiden formulerades semistrukturerade frågor för att 

ge utrymme till ambulanssjuksköterskorna att uttrycka sin upplevelse. 

 

Intervjuerna spelades in på band. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver fördelen med 

denna metod vilket ger intervjuaren frihet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i 

samtalet. Författarna valde att själva ordagrant transkribera materialet i nära anslutning till 

intervjun. Transkriberingen ägde rum samma dag eller senast dagen efter. Enligt Patel och 

Davidson (2011) är det en fördel att påbörja analysen medan intervjun är i färskt minne. 

Efter transkriberingen lyssnade författarna igenom intervjuerna igen och jämförde att tal 

och text överensstämde. Poland (1995) menar att forskaren själv bör översätta det muntliga 

samtalet till text och på så vis förstärka analysmaterialets validitet. 

 

 

 Dataanalys 

 

”Utmaningen i kvalitativ analys är att skapa mening ur en massiv mängd data, det handlar 

om att skilja mellan det betydelsefulla och det triviala och att identifiera betydelsefulla 

mönster” (Patton, 2002). 

 

Analysprocess 

 

Intervjumaterialet analyserades utifrån en manifest kvalitativ innehållsanalys med en 

induktiv ansats (Graneheim & Lundman, 2004). Materialet transkriberades ordagrant och 

därefter genomlyssnades ljudinspelningen på nytt för att på så sätt validera att 

transkriberingen skett exakt. Det nedskrivna materialet lästes igenom ett flertal gånger för 

att erhålla en övergripande känsla och tills att en mättnad uppnåtts. De meningsbärande 

enheter som motsvarade syftet och frågeställningarna markerades med hjälp av 

överstrykningspenna. För att lyfta fram den manifesta essensen i texten kondenserades de 

meningsbärande enheterna. Dessa enheter skrevs av och numrerades med hänvisning till 

varifrån det hämtats ur texten för att kunna härleda till det ursprungliga materialet.  
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I analyseringen av det kvalitativa materialet ingår att organisera texten, vanligen genom att 

koda innehållet enligt ett katergorisystem (Polit & Beck, 2012). Ett flertal meningsenheter 

hade samma innehåll och utifrån det framkom olika koder. De kondenserade materialet 

sorterades under dessa koder i en matris. Malterud (2009) menar att oavsett hur 

kodningprocessen utförs är det viktigt att det finns en komplett version av materialet som 

inte är kodad. Genom att skapa en matris för att organisera materialet i analysfasen är det 

lättare att se helheten när resultatet skall utvärderas. 

 

Trovärdighet 

 

Graneheim och Lundman (2004) betonar vikten av att forskningsresultaten är så trovärdiga 

som möjligt inom kvalitativ forskning. För att uppnå detta kan forskaren använda sig av 

begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Forskningsresultatets trovärdighet 

handlar om hur väl och noggrant forskaren tänkt igenom och beskrivit sitt arbetssätt. 

Trovärdighet handlar om hur forskaren kategoriserat sitt material, att relevanta data finns 

med och att irrelevanta uppgifter uteslutits och hur man bedömer likheter inom och 

skillnader mellan kategorier. Varje studie skall utvärderas i relation till den metod som 

forskaren använt för att komma fram till sina resultat. Granskär och Höglund-Nielsen 

(2008) menar att forskaren är medskapare av texten genom att vara delaktig i samspelet 

under själva intervjun. Resultatet av en intervjustudie kan således inte tolkas oberoende av 

forskaren. Trovärdighet handlar inte bara om sanningshalten i resultaten utan också om hur 

forskarens förförståelse och erfarenhet präglat analysen.  

 

Giltighet 

 

Hur sanna resultaten är handlar enligt Graneheim och Lundman (2004) om giltighet. 

Forskarens val av metod, insamling av data samt analys är faktorer som kommer att 

påverka giltigheten. Vid kvalitativ innehållsanalys är det viktigt att kunna beskriva 

variationer genom att identifiera skillnader och likheter i textens innehåll. Att noggrant 

beskriva urval och analys ger läsaren möjlighet att bedöma giltighet. Att använda citat från 

intervjuer är ytterligare ett sätt. Patel och Davidsson (2011) menar att ett citat inte ska 

uppfattas som ett bevis på att forskaren säger är sant, utan att ett citat ska illustrera till ett 

visst förhållningssätt, en process eller liknande. 

 

Tillförlitlighet 

 

Genom att forskaren noggrant verifierar sina ställningstaganden genom hela processen 

ökar tillförlitligheten (Granskär och Höglund-Nielsen,  2008). I föreliggande studie har 

båda författarna läst intervjuerna, tagit fram meningsbärande enheter samt genomfört 

analysarbetet gemensamt. Genom att tillsammans diskutera och reflektera olika 

tolkningsmöjligheter ökar tillförlitligheten. 

 

Överförbarhet 

 

Polit och Beck (2012) menar att överförbarhet innebär i vilken utsträckning kvalitativa 

resultat kan överföras till andra grupper. Graneheim och Lundman (2004) anser det är 

viktigt att författarna ger en klar och tydlig bild av urval, deltagare, datainsamling och 

analys för att underlätta bedömningen av generaliserbarhet. Det är sedan läsaren som avgör 

om resultatet är överförbart till andra likvärdiga grupper. 
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Forskningsetiska överväganden 

 

Författarna har följt Vetenskapsrådets (2011) rekommendationer över god forskningssed. I 

detta arbete har författarna talat sanning, samt öppet redovisat på vilket sätt studien 

genomförts. 

  

Författarna har sett till att informanten kan känna sig säker på att konfidentialiteten har 

tillgodosetts på ett tillfredställande sätt  i enlighet med Malterud (2009). Vi har kontaktat 

ambulanssjuksköterskor utanför de distrikt vi själva arbetar på. Sannolikheten att vi 

kommer att träffas inom arbetet är ändå stor, följande etiska överväganden har beaktas. 

 

Författarna kontaktade områdeschefen för ett av företagen som bedriver ambulanssjukvård 

i Stockholm. Detta för att initialt inhämta medgivande att ta kontakt och intervjua 

ambulanssjuksköterskor i deras företag. I brevet (bilaga II) till informanterna ingår 

informerat samtycke, enligt Kvale och Brinkmanns (2009) beskrivning. 

Ambulanssjuksköterskorna blev informerade om att deras medverkan i studien är helt 

frivillig, och att de när som helst under pågående studie kunde avbryta sin medverkan. De 

respondenter som valdes ut för att deltaga erhöll både muntlig information och skriftlig 

information om studiens syfte. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) påtalar vikten av att värna om konfidentialiteten för 

intervjupersonen och de människor och institutioner som nämns i intervjun. Ljudband och 

datautskrifter förvarades i ett låsbart skåp som enbart författarna hade nycklar till. När 

studien blivit godkänd av examinator kommer råmaterialet, såsom ljudinspelningar och de 

utskrivna bandintervjuerna, förstöras. Allt datamaterial kommer att förvaras säkert, och 

ingen annan än författarna och handledaren kommer att läsa de utskrivna 

ljudbandsintervjuerna i sin helhet.  

 

Enligt Patel och Davidson (2011) ska de uppgifter som inhämtas till studien inte användas i 

något annat syfte än till denna undersökning. Nyttjandekravet har tillgodosetts genom att 

de uppgifter författarna erhållit om och av informanterna endast använts till denna studie. 

 

 

RESULTAT 

 

Ambulanssjuksköterskorna som ingick i studien hade omhändertagit varierande antal 

prehospitala förlossningar och hade skiftande yrkeserfarenhet gällande antal år som 

sjuksköterska. 

 

Tabell 2 

Informanternas bakgrundsfakta (n=10) 

Kön 

Kvinna  

Man 

 

5 

5 

Ålder 

Medelålder 
 

38,8 år 
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Spridning 29-52 år 

Antal år som 

Sjuksköterska 

Medelvärde 

Spridning 

 

 

8 år 

4-15 år 

Antal år som 

Ambulanssjuksköterska 

Medianvärde 

Spridning 

 

 

3,5 år 

1-8 år 

Antal prehospitala  

förlossningar 

Medelvärde 

Spridning 

 

 

4 förlossningar 

1-23 förlossningar 

 

 

Det framkommer ett antal varierande beskrivningar av upplevelsen av en prehospital 

förlossning.  Samtliga ambulanssjuksköterskor berättar hur en prehospital förlossning 

känslomässigt berört dem, både innan, under och efter ambulansuppdraget. 

Ambulanssjuksköterskorna återger att de minns dessa prehospitala förlossningsuppdrag 

mycket väl, trots att flera år kan ha förflutit. I jämförelse med andra ambulansuppdrag 

beskrev ambulanssjuksköterskorna att larmet om en närstående prehospital förlossning 

bidrog till en ökad mental spänning och förberedelse. Det goda samspelet och reflektioner 

inom ambulansteamet inför ambulansuppdraget beskrivs som betydelsefullt. 

Ambulanssjuksköterskans intention var att uttrycka och förmedla ett lugn till den födande 

kvinnan och hennes partner. Detta trots medvetenheten om sin egen osäkerhet och i vissa 

fall rädsla för prehospitala förlossningar. Den teoretiska kunskapen av en normal 

förlossning ansåg ambulanssjuksköterskorna besitta. Däremot uttryckte några 

ambulanssjuksköterskor att de saknade tillräckligt med erfarenhetsbaserad kunskap av 

förlossningar generellt och specifikt av komplicerade förlossningar. Ytterligare utbildning i 

ämnet förlossning efterfrågades av samtliga ambulanssjuksköterskor.  

Vid innehållsanalysen av intervjumaterialet framkom följande teman: mental förberedelse 

inför ambulansuppdraget prehospital förlossning, ambulansteamet, den prehospitala 

förlossningen ur ambulanssjuksköterskans omvårdnadsperspektiv, 

ambulanssjuksköterskans emotionella upplevelse, ambulanssjuksköterskans upplevelse av 

mammans uppfattning av situationen, ambulanssjuksköterskans upplevelse av partnerns 

uppfattning av situationen, upplevd kunskap, önskvärd kunskap/utbildning. 

 

 

Mental förberedelse inför ambulansuppdraget prehospital förlossning 

 

Första larmet – prehospital förlossning 

 

Speciellt utmärkande i intervjuerna var beskrivningen av den osäkerhet och rädsla de 

upplevde allra första gången de fick larm om prehospital förlossning. 

 

”När jag fick syn på den remsa av information som SOS levererade till ambulansen, ha ha, 

ja då trodde jag att det var ett skämt. Jag som aldrig ens sett en förlossning” 
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”Jag hade ganska nyligen börjat på ambulansen och tänkte att jag gärna ville åka på en 

förlossning, åh det kommer att bli så kul! Sen kommer det här larmet och det står nära 

förestående förlossning. När jag står och väntar på min kollega så inser jag ansvaret i det 

här. Vänta nu, det kanske inte var så kul. Varför har jag önskat mig det här? Det vill jag ju 

inte alls åka på!” 

 

”Jag som aldrig ens har varit med om en förlossning” 

 

Tankar och uppmärksamhet vid larm om prehospital förlossning 

 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de uppmärksammade osäkerhet inför 

ambulansuppdraget. Osäkerheten bottnade i en svårighet att kunna förbereda sig inför 

dessa uppdrag, de visste inte vad de skulle förbereda sig på, och vad de skulle komma att 

möta på plats. Larm om förlossning skiljer sig från andra typer av larm. Många beskriver 

en större anspänning vilket leder till en ökad mental förberedelse inför ambulansuppdraget. 

En positiv nervositet i form av en större vaksamhet kan infinna sig, och en del 

ambulanssjuksköterskor beskriver en ökad fokusering inför förlossning i jämförelse med 

andra uppdrag. 

 

”Jag blir positivt nervös och extra skärpt inför en prehospital förlossning” 

 

”Slutligen så är det så att inför alla förlossningar blir man lite extra skärpt i skallen. Jag 

tror att man förbereder sig mer på det jobbet än något annat. Jag är i alla fall en av dom 

som får en positiv nervositet”  

 

”Men visst är det så att man fortfarande får pulspåslag när det larmas ut om förlossning” 

 

Rädsla för komplikationer prehospitalt 

 

Den mentala förberedelsen består i att tankemässigt gå igenom olika scenarier och 

eventuella komplikationer. Flertalet beskriver att de sätter sig in i den värsta tänkbara 

händelsen.  

 

”Jag tänkte på olika scenarion om eventuella komplikationer som en förberedelse” 

 

”Man vill inte att en fot ska titta ut först” 

 

”Man är livrädd för att navelsträngen ska strypa barnet” 

 

”Jag försökte tänka i huvudet olika scenarion om till exempel navelsträngen skulle ligga 

runt halsen eller om barnet kommer ut och vi inte får igång den att skrika. Och så tänkte 

jag – vad gör jag om mamman börjar blöda väldigt mycket efteråt. Så man har lite 

handlingsberedskap” 

 

Förberedelser i ambulansen via riktlinjer 

 

Några av ambulanssjuksköterskorna beskrev att de på väg fram till utlarmningsadressen 

gick igenom de riktlinjer för förlossning som finns inom ambulanssjukvården. Som en 

mental förberedelse försöker man att ta stöd av de teoretiska och praktiska kunskaper som 

man besitter.  
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”Sen minns jag väl att jag försökte gå igenom riktlinjerna under färden dit, nervös var 

man väl minst sagt” 

 

”Fast varje gång innan man åker så bläddrar jag faktiskt upp förlossning i våra riktlinjer 

och så läser jag igenom – hur var det nu?” 

 

Kollegial förberedelse och kollegialt stöd 

 

På väg fram till utlarmningsadressen är det vanligt att det sker en mental förberedelse 

tillsammans med kollegan. Denna förberedelse består ofta i att stämma av tidigare 

erfarenheter, diskutera olika tänkbara händelser, planera omhändertagandet och att 

uppmuntra varandra.  

 

”Kollegan sa att prehospitalt brukar det gå bra och då blev jag lugn” 

 

”Vi pratade om olika scenarier och peppade varandra. Vi sa att det här kommer att gå 

bra” 

 

 

Ambulansteamet 

 

Vårdarrollen och det medicinska ansvaret 

 

Hälften av ambulanssjuksköterskorna hade ingen eller ringa erfarenhet av att medverka vid 

en förlossning innan de fick sitt första ambulanslarm om prehospital förlossning. En del av 

ambulanssjuksköterskorna beskriver en osäkerhet över att inneha det medicinska ansvaret. 

Osäkerheten bottnar i en rädsla av att vara den som har högst medicinsk kompetens men 

med minst erfarenhet av prehospitala förlossningar. Ambulanssjukvårdaren beskrevs 

ibland som den mest erfarna i teamet inom prehospital förlossning. I vissa fall valde 

ambulansteamet att byta vårdarroll utifrån erfarenhet oavsett kompetens.  

 

”Trots att jag är ambulanssjuksköterska och egentligen skulle vårda så bestämde vi att jag 

skulle assistera och min kollega skulle hjälpa fram barnet för att det var min första gång”  

 

”Gud vad skönt att det inte är jag som är vårdare” 

 

”Kollegan tog över, märkte att jag var stressad” 

 

”Jag bad att få köra, vilket automatiskt ger honom vårdarrollen” 

 

”Kollegan sa att jag var sjuksköterska och fick minsann vårda” 

 

”Skönt att vara två ambulanssjuksköterskor som kan dela på ansvaret, då känner jag mig 

mindre stressad” 

 

Behov av samarbete och kollegialt stöd 
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Samspelet i ambulansteamet är viktigt och en del av ambulanssjuksköterskorna beskriver 

en tacksamhet över att arbeta med en erfaren, lugn och trygg kollega. De betonar också hur 

viktigt det är vem man arbetar med.  

 

”Kollegan var lugn då blev jag lugn” 

 

”Jag är tacksam att jag åkte med en kollega som inte alls var så stressad” 

 

Känsla av ensamhet 

 

I en av intervjuerna framkom det att ambulanssjuksköterskan kände sig ensam och 

övergiven av sin kollega. Sköterskan fick ta hand om förlossningen själv utan stöd från sin 

kollega vilket gjorde att ambulanssjuksköterskan kände irritation. Efteråt visade det sig att 

den erfarna kollegan var livrädd för förlossningar.  

 

”Kollegan lämnade mig i sticket, ensam och övergiven” 

 

 

Den prehospitala förlossningen ur ambulanssjuksköterskans omvårdnadsperspektiv 

 

Bedömning av status vid ankomst 

 

Flertalet av ambulanssjuksköterskorna upplever det svårt att bedöma hur långt framskriden 

förlossningen är och därmed fatta ett beslut om de ska förlösa i hemmet eller åka till 

sjukhus.  

 

”Gud vad ska jag göra nu?” 

 

”Insåg att jag måste hjälpa till, det är upp till mig att allt blir bra” 

 

”Åh nej, det går inte. Vi måste vara kvar och förlösa henne!” 

 

”Vi är ju verkligen inga förlossningssjuksköterskor. Det känns inte helt optimalt även om 

vi oftast är bra på att lösa problem” 

 

”Antingen svimmar jag nu eller så gör jag det bästa jag kan” 

 

”Jag kan se framför mig hur utlämnad man skulle bli om det inte skulle gå bra. Det finns 

inga resurser, vad skulle jag göra? Vi måste ju ta tag i det här själva, det enda man kan 

göra är att lasta och åka in…vi får kanske hjälp av akutläkarbilen, och så men…det är ju 

inte säkert att det har någon betydelse” 

 

Kommunikation med den födande kvinnan 

 

Oavsett den nervositet som ambulanssjuksköterskorna upplevde inombords försökte de 

flesta att förmedla ett lugn genom att presentera sig, få ögonkontakt med den födande 

kvinnan, tala om att det här kommer att gå bra och vi har varit med om detta många gånger 

förut – vilket inte alltid stämde. Trots att en del inte hade haft någon prehospital 
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förlossning tidigare försökte de förmedla en säkerhet för att mamman skulle känna sig 

trygg. 

 

”Man har ju lärt sig att lugn är en dygd, så jag vandrar självsäkert det är i alla fall det 

budskap jag vill förmedla, alltså att jag är hur säker som helst på min sak och 

förlossningar är det enda jag gör hela dagarna” 

 

”Man säger ju till alla att det här har vi gjort många gånger tidigare, även den första 

gången” 

 

”Jag eftersträvade att mamman inte skulle bli skräckslagen när jag kom” 

 

Medicinsk utrustning och vidtagna omvårdnadsåtgärder 

 

När förlossningen är nära förestående tar ambulanssjuksköterskan fram utrusning - filtar 

barnväska, förlossningsset och ofta ber de partnern att hämta handdukar. När barnet är fött 

beskriver de flesta ambulanssjuksköterskorna att fokus flyttas från mamman till barnet. 

Några av de omvårdnadsåtgärder som en del av ambulanssjuksköterskorna beskriver är att 

känna efter barnets hjärtslag och vikten av att hålla barnet varmt. Några frotterade barnet 

för att det skulle börja skrika. 

 

”Jag förberedde och la fram filt och bad pappan fixa handduk” 

 

”Men i det ögonblicket kom barnet och jag försökte efter bästa förmåga hålla emot, så som 

jag hört någonstans, förmodligen på TV, att man ska göra” 

 

”Jag får det här barnet…jag har aldrig hållit i ett sådant barn - så nyfött” 

Och så står jag med det här lilla livet och tänker att nu är det upp till mig att allt blir bra” 

 

”Barnet var alldeles blått och vägrade att skrika, så jag frotterade och frotterade, mer och 

mer nervös över att barnet skulle vara sjukt” 

 

”Oj, vad hjärtat slår snabbt. Vad bra!” 

 

”Man tänker värme, det ska vara varmt och gott för bebisen” 

 

”Jag tänkte på barnets välbefinnande först, mamman och pappan hamnade helt utanför” 

 

Behov av extern kontakt för vägledning och stöd 

 

Några av ambulanssjuksköterskorna ringde förlossningen och fick vägledning vilket 

upplevdes som en trygghet. Det framkom också att de bad om extra resurser i form av 

akutläkarbil, akutbil eller annan ambulans. 

 

”Jag ringde förlossningen och de sa att jag skulle hålla barnet varmt och ha koll på 

blödningen” 

 

”Sen pratade vi efteråt att om vi får någon mer förlossning så drar vi en akutbil, en annan 

ambulans eller en läkarbil redan från början, på väg fram” 
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Ambulanssjuksköterskans emotionella upplevelse      

 

Varierande känsloupplevelser 

 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver i sin upplevelse av förlossningen olika känslor. 

Känsla av stress, rädsla, skräck, nervositet och osäkerhet är ord som framkommer i 

intervjuerna. Många känner sig mer stressade under en prehospital förlossning i jämförelse 

med andra ambulansuppdrag. En del beskriver i sin upplevelse av en förlossning också en 

rädsla för komplikationer. Efter uppdraget infinner sig ofta en känsla av lättnad, glädje och 

eufori.  

 

”Men barnet kom ut, och det som var så otroligt var att jag blev helt nedstänkt med blod 

och fostervatten och märkte inte ens det förens långt senare! Ha ha snacka om att vara i 

stresskonen”  

 

”Jag kommer inte ens ihåg om pappan åkte med i ambulansen” 

 

”Men då kom rädslan – nu måste hon krysta ut, annars blir det hjärnskador” 

 

”Till en start är det nervöst, nervöst, nervöst. Sen är jag euforisk. Man är superlycklig! 

Det är ett fantastiskt tillfälle att få vara med om. Något som är så naturligt. Naturligast i 

hela världen. Men jag tror att det handlar om att det inte får gå fel. Så känner alla tror 

jag” 

 

”Sen är det ju så förbaskat skönt när det går så bra” 

 

”Jag var faktiskt rädd för den här situationen, nu efteråt känner jag mig mer stärkt av 

detta. Nu är det inte så läskigt. Nu är det ok om det händer igen. Jag kan nog hantera det 

bättre idag” 

 

”Inser att jag faktiskt har hjälpt till att förlösa ett barn! Själv! Ja, jo, det var stort, en 

oerhörd häftig kick. Jag kommer nog aldrig glömma det där” 

 

”Sedan efteråt var jag helt euforisk” 

 

Upplevelse av ansvar och ensamhet 

 

Ambulanssjuksköterskan upplever ett stort ansvar för att inget får gå fel under ett 

förlossningsuppdrag. Många beskriver en känsla av att vara ensam i situationen och utan 

resurser som en förlossningsavdelning har att tillgå, om komplikationer skulle tillstöta. 

 

”Tack och lov har jag inte varit med om någon gång som det inte gått bra. Så jag vet inte 

hur jag skulle vara efter något sådant”  

 

”Jag kan tacka min själ att inget har hänt än så länge” 

 

”Skulle man stöta på problem, så skulle man känna sig väldigt ensam” 
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”Dessutom står jag inte på en förlossningsavdelning, där man kan trycka på en knapp och 

så kommer det fem personer och hjälper till. Utan man är VÄLDIGT ensam om det skulle 

hända någonting med mamman och barnet. Det är skräcken” 

 

Glädje, ära och tacksamhet 

 

En del beskriver att upplevelsen av en prehospital förlossning som motsägelsefull. 

Samtidigt som att man upplever en rädsla och nervositet så beskriver flertalet 

ambulanssjuksköterskor uppdraget som det mest glädjefyllda av alla ambulansuppdrag. 

Tacksamhet och ära över att ha fått vara delaktig vid en prehospital förlossning 

framkommer i de flesta intervjuerna.  

 

”Det är väl en av de jobben som ger mest glädje” 

 

”Så det var nog det att jag fick världens kick av vårt jobb – att det är från liv till död och 

att få vara med” 

 

”Det här är guldmyntet av de jobb man gör. Att få ta fram liv slår inget annat” 

 

”Det är en ära att få vara med” 

 

 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av mammans uppfattning av situationen 

 

Oförberedd situation 

 

En del ambulanssjuksköterskors beskriver att mamman känner sig lättad när ambulansen 

kommer. De tror också att mamman känner en frustration över att inte få föda på 

förlossningen, att mamman kände sig oförberedd på det snabba förloppet. Trots den 

oförberedda situationen upplever ändå några ambulanssjuksköterskor att mamman var 

lugn, trygg och själv tog kontrollen över sin förlossning. Andra beskriver mamman som 

tystlåten, stressad, chockad, förvånad, rädd och arg.  

 

”Fick ögonkontakt med mamman och jag upplevde att hon blev lugnare” 

 

”Jag tror nog ingen mamma har varit stressad faktiskt när vi har kommit” 

 

”Mamman har ju burit sitt barn i nio månader och det finns något inre lugn, hon vet att 

hon klarar det här. Hon känner när värkarna kommer, att nu är barnet på väg” 

 

”Sedan blir mamman arg, hon blir irriterad och vi får inte röra henne säger hon” 

 

”Mamman sa att vi hade varit så lugna och professionella och att det hade känts så tryggt 

när vi kom, vilket är jättebra för det är ju det vi vill förmedla men det är inte riktigt så jag 

kände” 

 

Ambulanssjuksköterskan – en betydelsefull person 
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I flertalet av intervjuerna framkom att ambulanssjuksköterskans agerande har haft 

betydelse för hur mamman upplevt situationen. Några beskriver att mamman efter 

förlossningen har berättat att ambulanssjuksköterskan spelade en viktig roll och var en 

oerhört betydelsefull person. 

 

”Mamman tror att ambulanssjuksköterskan är proffs…men hon har ingen aning” 

 

”Men det handlar ju om hur de uppfattar oss. Jag känner mig egentligen inte alls 

förberedd på att ta hand om en förlossning. Jag är ju van att ta hand om människor och 

med den erfarenheten kan jag vara lugn och visar inte att jag är stressad” 

 

”Man är en oerhört betydelsefull person för familjen, jag har fått uppskattning efteråt” 

 

 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av partnerns uppfattning av situationen 

 

Ansvar och lättnad 

 

Ambulanssjuksköterskan beskriver att partnern känner ett stort ansvar och blir lättade när 

ambulansen anländer. De flesta uppfattar att partnern är stressad, stirrig och rädd. En del 

beskriver att de står utanför oförmögna att hjälpa till och saknar kunskaper. Några 

uppfattar partnern som glad, lugn och förväntansfull. Samtliga ambulanssjuksköterskor 

beskriver hur gärna de hjälper till för att underlätta i den ofta kaotiska situationen. Några 

av de manliga ambulanssjuksköterskorna beskriver att de uppfattade partnerns frustration 

över att det inte blev som planerat.   

 

”Jag tänkte specifikt på att han var så lugn och tänkte då direkt – att här blir inga barn 

förlösta – för under alla situationer som man har hört om där det har förlösts då är 

papporna hysteriska” 

 

”Jag tror att han gjorde det för att han såg på oss att vi hade gjort den bedömningen att 

det var allvarligt. Då hjälpte han oss. Så han var viktig” 

 

”En pappa blev väldigt, väldigt stirrig, satt plötsligt på Internet och googlade, mitt under 

allting” 

 

”Fäderna är ju alltid jättestirriga, jag har aldrig träffat någon pappa som varit lugn vid en 

förlossning hemma” 

 

”Pappan är nog mera rädd och hinner tänka på konsekvenserna, mamman är ju upptagen 

med all sin smärta” 

 

”Pappan såg glad och förväntansfull ut men jag tror att han var stressad. Han var 

behjälpligt stressad kan man säga, tog fram handdukar och öppnade dörrar” 

 

”Han var väldigt glad när bebisen kom. Jag såg hans maktlöshet. Han visste inte vad han 

skulle göra. Hon (mamman) hjälpte honom” 
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Upplevd kunskap 

 

Kunskap – ökad trygghet 

 

Åtta av tio ambulanssjuksköterskor anser sig ha tillräcklig teoretisk kunskap för att hantera 

en normal förlossning. Några ambulanssjuksköterskor beskriver att de saknar praktisk 

kunskap. En del av ambulanssjuksköterskorna menar att de under sin 

specialistsjuksköterskeutbildning ökade sin teoretiska kunskap vilket därmed ökade 

tryggheten. En beskrev att det inte förekom förlossningsteori under utbildningen 

överhuvudtaget. Det framkommer i intervjuerna varierande beskrivningar hur 

ambulanssjuksköterskorna upplever sin kunskap efter den verksamhetsförlagda 

utbildningen på förlossningsavdelningen. Flertalet beskriver att de har haft nytta av den 

praktiska kunskapen. De har fått öva handgrepp, känner sig lugna och trygga, och har 

sedan kunnat relatera den verksamhetsförlagda utbildningen till eget kliniskt arbete. Alla 

ambulanssjuksköterskor ansåg att de saknade tillräckliga kunskaper om 

förlossningskomplikationer. En del betonar bristen på erfarenhet av komplicerade 

förlossningar.  

 

”Kunskapen gör en lugnare. För varje förlossning och för varje utbildningstillfälle blir 

man lugnare” 

 

”Det blir så tydligt hur viktigt vårt jobb är, att vi har rätt kompetens och verkligen kan 

styra mellan liv och död” 

 

”Eftersom jag inte kunde så mycket, var jag inte så orolig för vad som skulle hända” 

 

”Det är ju både och ju mer man lär sig ju läskigare blir jobbet” 

 

”Bra utbildning på vidareutbildningen ledd av barnmorska, kände mig mer trygg” 

 

”Jag hade ingen föreläsning på vidareutbildningen” 

 

”Jag byggde omvårdnaden på tidigare utbildning” 

 

”Jag fick öva handgrepp med barnmorskans händer över mina hur jag skulle hålla och ta 

emot barnet” 

 

”VFU gjorde mig mer lugn och van vid situationen, men inte det komplicerade” 

 

Erfarenhetens betydelse 

 

Erfarenhet av förlossningar har betydelse för hur ambulanssjuksköterskan upplever sin 

kunskap kring prehospitala förlossningar. En del menar att erfarenhet av förlossningar ger 

en ökad trygghet i omhändertagandet och minskar därmed nervositeten. 

 

”Och det var väl tack och lov att det gick bra där, att det var en normal graviditet och en 

normal förlossning, för ingen av oss hade egentligen så mycket erfarenhet och ingen riktig 

koll” 
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”Man kan inte säga att man är säker men däremot gick det bra, den här gången och det 

var nog vår erfarenhet som spelade in” 

 

 

Önskvärd kunskap/utbildning 

 

Repetitionsutbildning 

 

Alla ambulanssjuksköterskor önskar mer utbildning i ämnet förlossning. Olika förslag 

framkom så som årlig teoretisk och praktisk repetitionsutbildning gärna i seminarieform 

ledd av en barnmorska med prehospital erfarenhet. Ambulanssjuksköterskorna ger förslag 

på utbildningsinnehåll att ta upp, till exempel patientfallbeskrivningar samt att ta del av 

varandras erfarenheter. Några anser att det är en brist på utbildning i ämnet förlossning och 

att arbetsgivaren bör tillgodose behovet av utbildning.  

 

”Arbetsgivaren ska utbilda personalen. Idag får vi ju ingen utbildning alls” 

 

”Viktigt att i yrkeslivet få regelbunden träning och repetition med kurser och så” 

 

”Önskar utbildning i seminarieform där man utbyter erfarenheter med en kursledare” 

 

Hospitering på förlossningsavdelning 

 

Årlig hospitering på förlossningsavdelning framkommer som ett önskemål av flertalet 

ambulanssjuksköterskor. Framförallt önskas mer kunskap om det praktiska 

omhändertagandet – i form av ”hands on”.  Även ett ökat samarbete mellan ambulans och 

förlossningsavdelning efterfrågas. Några av ambulanssjuksköterskorna menar att 

uppföljning efter ett förlossningsuppdrag idag saknas och att de skulle uppskatta feedback 

om det aktuella fallet med en barnmorska på förlossningen. 

 

”…mer handledning hur vi ska bete oss både teoretiskt men framförallt praktiskt, mer 

”hands on”, man kommer ihåg vad man gör med händerna” 

 

”Vi är bortprioriterade bland alla som vill göra praktik på förlossningen och det är synd 

med tanke på att vi står där helt själva” 

 

Utökad utbildning i framtiden 

 

Några av ambulanssjuksköterskorna beskriver att de upplever sin verksamhetsförlagda 

utbildning som för kort och utan att själva få förlösa. De önskar mer teori med övningar 

under specialistsjuksköterskeutbildningen samt längre tid och mer ”hands on” på 

förlossningen för framtidens ambulanssjuksköterskor. 

 

”Ambulanssjuksköterskan borde verkligen ha minst några förlossningar i bagaget så att 

man vet hur det brukar vara” 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Design/metodval 

 

Studiens syfte var att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av prehospitala 

förlossningar. En latent och manifest kvalitativ innehållsanalys har valts. Metoden ansågs 

lämplig för att erhålla en subjektiv beskrivning av ambulanssjuksköterskans upplevelse. I 

enlighet med författarnas strävan att förutsättningslöst analysera materialet, användes en 

induktiv ansats (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Nackdelen med denna metod är 

att den är tidskrävande och att det finns utrymme för olika tolkningar. Att kunna reducera 

textinnehållet och samtidigt behålla det centrala i innehållet har varit utmanande i själva 

analysprocessen. 

 

Urval 

 

Författarna kontaktade områdeschefen för ett ambulansföretag i en storstad i Sverige. 

Syftet var att få ett medgivande för att kunna genomföra intervjuerna. Antalet intervjuer 

diskuterades med handledaren. Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervjuantalet inte 

är det viktiga utan poängterar vikten av en god förberedelse inför intervjuerna och 

tillräckligt med tid till analysprocessen.  

 

Områdeschefen tillfrågades att utifrån sin personalkännedom välja ut fem kvinnliga och 

fem manliga ambulanssjuksköterskor med prehospital förlossningserfarenhet. 

Informanterna som valdes ut blev kontaktade av författarna via mejl med information om 

studien, samt en tillfrågan om de kunde tänka sig att medverka i studien. En vecka senare 

kontaktades samtliga respondenter via telefon av författarna. Alla utvalda gav sitt 

godkännande för att deltaga i studien. Informanterna som deltog var i åldrarna 29-52 år, de 

hade arbetet ett till åtta år som ambulanssjuksköterska och hade erfarenhet av en till 23 

prehospitala förlossningar. Graneheim och Lundman (2004) menar att en rikare variation 

av data erhålls genom att informanterna har olika kön, ålder och erfarenhet. 

 

Författarnas erfarenhet inom ambulanssjukvård samt förlossningsvård skapar en 

förförståelse för det område vi valt att utforska. Fördelen är vår drivkraft, ett intresse att 

fördjupa oss i hur ambulanssjuksköterskor upplever denna speciella, ofta starkt 

känslomässiga situation. Om förförståelsen tar överhanden kan vår nyfikenhet inför vårt 

problemområde begränsas. För att undvika detta föreslår Malterud (2009) att inleda arbetet 

med att identifiera utgångspositionen och att tänka igenom de förhållanden som styr 

kunskapen. Vad förväntar jag mig att finna? Hade det sett annorlunda ut om jag inte haft 

denna erfarenhet? 

 

Genomförande/datainsamling 

 

Studien genomfördes inom ambulansverksamheten i Stockholms län. En pilotintervju 

genomfördes initialt, dels för att bedöma om intervjuguiden var relevant för syftet och dels 

för att öva på intervjutekniken samt den tillhandahållna tekniska ljudbandsutrustningen. I 

pilotintervjun avsattes 30 minuter, men författarna ansåg att den tiden var för kort och 

utökade den till 60 minuter. Tanken var att ge informanterna tillräckligt med tid för 
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reflektion. En timme bedömdes vara tillräckligt i tid för intervjun. Författarnas strävan var 

att skapa en trygg situation under intervjun. Detta genomfördes genom god ögonkontakt, 

ett öppet kroppsspråk och tydlig verbal kommunikation. Kvale (2009) betonar vikten av ett 

tillfredställande samspel, i vilket informanten ges tillräckligt med tid för att kunna beskriva 

sina upplevelser. För att besvara studiens syfte genomfördes tio semistrukturerade 

intervjuer som ljudinspelades. Intervjuerna genomfördes både på arbetsplatsen och i 

hemmiljö. Ingen av intervjuerna genomfördes under arbetsberedskap. Författarna 

genomförde fem intervjuer vardera, och båda ansåg att det fanns en fördel med att vara 

ensam i intervjusituationen med informanten. Avsikten var att minimera risken för att 

informanten skulle känna sig i underläge. Nackdelen var att författarna inte fick uppleva 

mimik, kroppsspråk och uttryck hos samtliga informanter. I slutfasen av en intervju i 

hemmet fick informanten besök vilket ledde till att intervjun fick ett kortare avbrott. Detta 

upplevdes inte påverka intervjun nämnvärt. Det finns dock en risk med att intervjun 

stannade upp, vilket kan ha att bidragit till att informanten blev ofokuserad. Författarna 

upplevde i några av intervjusituationerna att informanten uttryckte en osäkerhet kring sin 

egen kunskap relaterat till den kunskap som författarna besitter som barnmorskor. 

Informanterna ställde ibland frågor angående till exempel förlossningskomplikationer till 

intervjuaren, i tron att få en bekräftelse på att deras handlingar hade utförts på ett korrekt 

sätt. För att återknyta till studiens syfte under intervjun, bekräftade författarna 

informantens frågor genom ett kort svar för att därefter återigen lägga fokus på 

ambulanssjuksköterskans upplevelse.  

 

Dataanalys 

 

Studien har analyserats med manifest innehållsanalys inspirerad av Graneheim och 

Lundman (2004). De ljudinspelade intervjuerna transkriberades av författarna ordagrant. 

Transkriberingen utfördes samma dag eller dagen efter intervjun. Det är en fördel att utföra 

transkriberingen medan intervjuerna är i färskt minne (Patel & Davidson, 2011). De 

utskrivna intervjuerna jämfördes sedan med det ljudinspelade materialet för att kontrollera 

att tal och text överensstämde. Därefter lästes det nedskrivna materialet igenom ett flertal 

gånger av båda författarna var för sig för att på så vis få en övergripande känsla av 

innehållet och tills att en mättnad av rådata uppnåtts. Tillsammans läste författarna 

materialet mening för mening och markerade därefter delar av intervjuerna som bidrog till 

att finna det essentiella utifrån studiens syfte. I den transkriberade texten markerades detta 

med överstrykningspenna. Dessa meningsbärande enheter lästes igenom och 

kondenserades. Den kondenserade texten skrevs ned på lappar. För att uppnå en ökad 

trovärdighet skrevs en hänvisning på lapparna till i vilken intervju informationen hämtats, 

för att säkerställa att texten gick att återfinna i ursprungsmaterialet. Författarna fann att 

vissa meningsbärande enheter kunde passa in under flera koder. Ursprungsmaterialet lästes 

därför igenom på nytt och därefter diskuterades val av lämplig kod. Handledaren 

bekräftade analysen genom att ta del av all rådata vilket upplevdes som ett stort stöd under 

analysprocessen. Under bearbetningen framkom ett flertal kategorier och slutligen åtta 

teman. Författarna upplevde det komplicerat att överföra dataanalysen i ett kategorisystem. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att indelningen av kategorier kan vara det 

svåraste momentet i analysprocessen.  

 

Syftet med denna studie har varit att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av 

prehospitala förlossningar. Vid projektplansseminariet blev författarna ombedda att även 

fokusera på patientperspektivet i studien. Intervjuguiden utökades därmed med 

frågeställningarna hur ambulanssjuksköterskan upplevde att mamman/partnern uppfattade 
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situationen. Svårigheten var att beskriva mamman/partnerns uppfattning av situationen ur 

ambulanssjuksköterskans perspektiv.  Det optimala hade varit att intervjua mamma/partner 

för att få ta del av deras egna upplevelser. Av tids- och sekretessmässiga skäl var detta 

omöjligt.  

 

Trovärdighet 

 

Forskningsresultat ska vara så pålitliga och trovärdiga som möjligt (Graneheim & 

Lundman, 2004). För att uppnå god giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet inom den 

kvalitativa forskningen krävs ett genomtänkt och väl beskrivet arbetssätt. Trovärdighet 

handlar enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) även om hur forskarens 

förförståelse och erfarenhet har kommit att påverka analysen. Författarna arbetar inom 

ambulanssjukvården samt har erfarenhet av tjänstgöring på förlossningsavdelning. Detta 

kan innebära en risk att förförståelsen kan ha påverkat analysen av materialet.  

 

Giltighet   

 

Till denna studie intervjuades tio ambulanssjuksköterskor med varierande erfarenhet, ålder 

och kön. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) syftar kvalitativ innehållsanalys 

till att beskriva variationer utifrån olika erfarenheter genom att inkludera både män och 

kvinnor i olika åldrar. Graneheim och Lundman (2004) menar att för att uppnå giltighet 

skall kategorier och teman överrensstämma med den rådata som framkommit. För att öka 

giltigheten kom handledaren att granska hur väl koder och kategorier överrensstämde med 

textinnehållet och att författarnas tolkningar framstod som trovärdiga. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att genom att använda citat från intervjuerna ges läsaren möjlighet 

att bedöma giltigheten. Citat i denna studie anser författarna belyser väl materialets 

innehåll. 

 

Tillförlitlighet   

 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) poängterar vikten av att noggrant beskriva 

analysarbetet för att kunna stärka resultatets tillförlitlighet. I denna studie har författarna 

läst alla intervjuer och genomfört analysen gemensamt. Författarna anser att det var en 

fördel att vara två under analysprocessen för att kunna reflektera över och diskutera olika 

tolkningsmöjligheter under kategorisering av materialet, vilket har förstärkt validiteten och 

bidragit till en ökad tillförlitlighet. 

 

Överförbarhet   

 

Författarna har i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) haft för avsikt att ge en 

klar och tydlig bild av urval, deltagare, datainsamling och analys för att underlätta 

bedömningen av överförbarhet. Det är läsaren som avgör om resultatet är överförbart till 

andra likvärdiga grupper. Studien genomfördes i en storstad i Sverige av geografiska och 

tidsmässiga skäl. Författarna tror att studiens resultat hade kunnat vara likvärdiga om den 

hade genomförts i en småstad. En prehospital förlossning är som tidigare beskrivits en 

sällan förekommande händelse och det kan vara svårt att erhålla erfarenhet, varvid 

författarna tror att upplevelsen av prehospitala förlossningar ser likvärdiga ut oavsett om 

ambulanssjuksköterskan arbetar i en småstad eller i en storstad, nationellt eller 

internationellt. 
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Forskningsetiska överväganden 

 

Författarna har följt Vetenskapsrådets (2011) rekommendationer över god forskningssed. 

Författarna till denna studie har talat sanning samt öppet redovisat hur studien genomförts. 

Vetenskapsrådets (2011) rekommendationer består av fyra huvudkrav vilka författarna har 

beaktat och som utgjort en grund vad gäller forskningsetiska överväganden i studien. 

 

Informationskravet - Ambulanssjuksköterskorna informerades både muntligt och skriftligt 

om studiens syfte och att deltagandet var frivilligt samt att de kunde avbryta sin medverkan 

när som helst.  

 

Samtyckeskravet - Författarna erhöll områdeschefens skriftliga samtycke för att få utföra 

studien samt till att kontakta de utvalda ambulanssjuksköterskorna. Ett informationsbrev 

(bilaga II) mejlades till informanterna och därefter erhölls muntligt samtycke. 

 

Konfidentialitetskravet - Författarna har värnat om konfidentialiteten för informanterna 

likväl för de människor och institutioner som framkommit under intervjuerna. Ljudband 

och datautskrifter har förvarats i ett låst och brandsäkert kassaskåp som endast författarna 

har haft nyckel till. Endast författarna och handledaren har läst de transkriberade 

ljudbandsinspelade intervjuerna i sin helhet. Ljudbandsinspelningarna raderades i samband 

med att ljudbandsutrustningen återlämnades till högskolan. Datautskrifterna kommer att 

förstöras efter att studien blivit godkänd. 

 

Nyttjandekravet - Nyttjandekravet har tillgodosetts genom att de uppgifter författarna 

erhållit om och av informanterna endast använts till denna studie. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Forskning inom ambulanssjuksköterskans upplevelse av prehospitala förlossningar har inte 

kunnat identifieras. Även forskning om ambulanssjuksköterskan upplevelser är tämligen 

begränsad. Detta minskar möjligheten att kunna jämföra resultatet med tidigare forskning. 

Fördelen är att kunna visa ett resultat inom detta relativt outforskade ämne. 

 

Mental förberedelse inför ambulansuppdraget prehospital förlossning 

 

Vid larm om prehospital förlossning beskriver ambulanssjuksköterskorna att den mentala 

förberedelsen startar omgående. Flera ambulanssjuksköterskor menar att den information 

som ges från SOS centralen vid uppdraget är begränsad. Informationen kan bestå av 

förkortningar som kan vara svårtolkade. Ovanstående ger utrymme för 

ambulanssjuksköterskan att fritt kunna tänka på alla former av scenarier. Det leder till att 

ambulanssjuksköterskan förbereder sig på den allra värsta tänkbara händelsen. Det 

bekräftas av Jonsson och Segesten (2004) som beskriver att ambulanssjuksköterskan 

utifrån informationen från SOS centralen samt sina tidigare kunskaper och erfarenheter 

skapar sig en mental bild och höjer sin beredskap för uppdraget. Författarna reflekterar 

över svårigheten att mentalt kunna förbereda sig på uppdraget för de 

ambulanssjuksköterskor i studien som aldrig tidigare närvarat vid en förlossning. I den 

mentala förberedelsen beskriver många ambulanssjuksköterskor en rädsla för 

förlossningskomplikationer. Sätesförlossning, flerbörd, fosterasfyxi och 
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postpartumblödningar är några exempel på farhågor som framkommit. Författarna tror att 

en mental förberedelse inför komplicerade situationer kan leda till en ökad 

handlingsberedskap. Dock är prehospitala förlossningskomplikationer sällan 

förekommande. Haglund Aladdin et al. (2004) beskriver att komplicerade 

förlossningsskador eller svåra postpartumblödningar prehospitalt är ovanliga i Sverige.  

 

Ambulansteamet 

 

Hälften av ambulanssjuksköterskorna hade ingen eller ringa erfarenhet av en prehospital 

förlossning. Av dessa var det två som aldrig närvarat vid en förlossning. I ambulansteamet 

är det ambulanssjuksköterskan som innehar det medicinska ansvaret. Några beskriver en 

rädsla och osäkerhet över att ha den högsta medicinska kompetensen och samtidigt vara 

den med minst erfarenhet av prehospital förlossning. Svensson och Fridlund (2008) menar 

att med ökad kunskap och erfarenhet ökar också oron. Däremot minskar oron om 

ambulanssjuksköterskan kände sig trygg med sin kollega. Resultatet i denna studie visar att 

samspelet i ambulansteamet är viktigt och att ambulanssjuksköterskan känner en 

tacksamhet över att få arbeta med en kollega som är erfaren, trygg och lugn. Samspelet 

kollegor emellan kan också leda till en överrenskommelse utifrån teamets erfarenhet, 

kunskap och känsla om vem som kommer att vårda den födande kvinnan. Denna goda 

kommunikation beskrivs stärka samspelet i ambulansteamet. En ambulanssjuksköterska 

beskriver att avsaknaden av kollegialt stöd ger en känsla av ensamhet och övergivenhet 

samt en frustration och ilska över att lämnas ensam. I efterhand berättade kollegan att 

denne var livrädd för förlossningar. En kommunikation sinsemellan i ambulansteamet hade 

sannolikt kunnat underlätta situationen. 

 

Den prehospitala förlossningen ur ambulanssjuksköterskans omvårdnadsperspektiv 

 

Flera av ambulanssjuksköterskorna beskriver svårigheten i att bedöma hur långt 

framskriden förlossningen är. Författarna konstaterar här en skillnad gentemot den 

legitimerade barnmorskan som kan utföra yttre palpation och vaginalundersökning samt 

värkstatus utifrån sina kunskaper och erfarenheter och därmed bedöma om kvinnan är i 

förlossningsarbete. Ambulanssjuksköterskan besitter ej dessa kunskaper och 

undersökningarna ingår inte i den prehospitala bedömningen av den födande kvinnan. Mot 

denna bakgrund ökar förståelsen för den svårighet och frustration som 

ambulanssjuksköterskorna beskriver.  

Ambulanssjuksköterskorna beskriver en inre nervositet och en stress inför och under det 

prehospitala förlossningsuppdraget. Wireklint Sundström (2005) beskriver att 

ambulanssjuksköterskor inte vill visa sig osäkra inför patienter i en stressad situation. 

Resultatet bekräftar detta och visar dessutom på att ambulanssjuksköterskorna har en 

förmåga att trots sin inre stress förmedla ett lugn i mötet med den födande kvinnan. En 

ambulanssjuksköterska beskrev att mamman efter förlossningen gav beröm för ett lugnt 

och professionellt bemötande vilket var långt ifrån vad ambulanssjuksköterskan upplevde 

inombords.  

 

Ambulanssjuksköterskans emotionella upplevelse 

 

Ambulanssjuksköterskorna upplever en ökad stress vid omhändertagandet av en 

prehospital förlossning jämfört med andra typer av uppdrag. De beskriver inte bara rädsla, 

skräck, nervositet utan också en stress över att vara ensam i situationen. Författarna tror 

utifrån sin erfarenhet att det kan upplevas mindre stressande för ambulanssjuksköterskan 
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att handha till exempel en trafikolycka. Här agerar oftast fler resurser så som andra 

ambulansenheter, räddningstjänst och polis. Dessa situationer inträffar mer frekvent, vilket 

leder till att ambulanssjuksköterskan har mer erfarenhet att falla tillbaka på vilket i sin tur 

kan leda till en minskad stress. Haglund Aladdin et al. (2004) menar att det är svårt att 

skapa sig erfarenhet för en sällan förekommande händelse så som prehospital förlossning.  

 

Samtidigt som ambulanssjuksköterskorna upplever rädsla, stress och nervositet så 

beskriver de efter uppdraget en otrolig glädje och tacksamhet över att ha varit delaktig vid 

förlossningen. 

 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av mammans uppfattning av situationen 

 

Mammans uppfattning beskrivs utifrån ambulanssjuksköterskans upplevelse som en 

oförberedd situation med ett snabbt förlopp. Trots den oförberedda situationen uppfattade 

ambulanssjuksköterskorna att mamman mestadels var lugn, trygg och visste vad hon skulle 

göra. Haglund Aladdin (2001) bekräftar resultatet och menar att kvinnor som föder 

prehospitalt själva tar kontrollen över sin förlossning.  

 

Ambulanssjuksköterskan kom att bli en betydelsefull person för mamman under den 

prehospitala förlossningen. Bakgrunden till det tror författarna kan handla om att det 

kommer en lugn och trygg person med vårdkunskap. Hodnett, Gates, Hofmeyr, Sakala och 

Weston (2011) menar att personer som visat sig vara viktiga som stöd för födande kvinnor 

är barnmorska, doula eller annan person utanför förlossningskliniken miljö som kvinnan 

känner förtroende inför. 

 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av partnerns uppfattning av situationen 

 

Ambulanssjuksköterskorna upplever att partnern är stressad, rädd, stirrig medans andra 

beskrivs som glada, lugna och förväntansfulla. Sapountzi-Krepia et al. (2010) fann 

liknande resultat med många varierande känsloupplevelser hos partnern under en 

förlossning.  

Longworth och Kingdon (2011) visar att partnern upplever brist på kunskap och kontroll 

och har svårt att hitta en roll under förlossningen. Partnern beskrivs i denna studie av vissa 

ambulanssjuksköterskor som oförmögen att hjälpa till och att de saknade kunskaper om 

förlossning. Det är intressant att resultatet visar sig vara likvärdigt trots att Longworth och 

Kingdon (2011) beskriver pappans upplevelse medans resultatet i denna studie bygger på 

ambulanssjuksköterskans upplevelse av partnerns situation. 

 

Upplevd kunskap 

 

De flesta ambulanssjuksköterskor ansåg sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper för att 

kunna handha en prehospital förlossning. Däremot saknas ofta den praktiska erfarenheten. 

Sammantaget leder detta till att många ambulanssjuksköterskor känner sig otrygga i en 

prehospital förlossningssituation. Det är svårt att upprätthålla teoretiska kunskaper 

eftersom larm om prehospital förlossning är en sällan förekommande händelse. Ahl et al. 

(2005) beskriver ambulanssjuksköterskans behov av att skaffa sig kunskaper genom 

erfarenhet. Författarna ser här tydligt en diskrepans mellan teoretiska kunskaper och 

praktisk erfarenhet. 

 

Önskvärd kunskap/utbildning 
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Då prehospital förlossning är en sällan förekommande händelse är de teoretiska 

kunskaperna svåra att upprätthålla vilket tidigare har nämnts. Detta beskrivs av 

ambulanssjuksköterskorna som en anledning till behov av mer utbildning inom ämnet 

förlossning. Det praktiska omhändertagandet skulle kunna tillgodoses genom årlig 

hospitering ansåg de flesta av ambulanssjuksköterskorna. Samarbete mellan ambulans och 

förlossningsavdelning efterfrågades av flertalet ambulanssjuksköterskor. Genom ett 

samarbete skulle kanske den önskade feedbacken kunna bli verklighet. Jones (2009) 

poängterade också vikten av ett samarbete mellan ambulans och förlossningsavdelning.  

 

Två av ambulanssjuksköterskorna hade aldrig närvarat vid en förlossning innan de fick sitt 

första larm om prehospital förlossning. Situationerna är mycket speciella. Skulle 

omhändertagandet och upplevelsen ha sett annorlunda ut om dessa ambulanssjuksköterskor 

erhållit mer praktisk erfarenhet? Ambulanssjuksköterskorna upplever det svårt att bedöma 

hur nära förestående förlossningen är. Skulle en utbildning eller hospitering kunna minska 

den frustrationen? Ambulanssjuksköterskan besitter ej de kunskaper som ingår i den 

legitimerade barnmorskans profession. Avsikten är inte att ambulanssjuksköterskorna ska 

eftersträva den kunskapsnivån utan de bör utbildas för dem lämplig kunskapsnivå. 

Förslagsvis kunna utföra ett status av den födande kvinnan utifrån ambulansverksamhetens 

riktlinjer. Stöd och vägledning behövs för att kunna omsätta teori till praktik. Författarna 

anser att arbetsgivaren bör ansvara för att tillgodose behovet av utbildning och hospitering. 

 

 

Slutsats 

 

Upplevelsen av en prehospital förlossning berörde samtliga ambulanssjuksköterskor 

känslomässigt. Situationen är unik och sällan förekommande. Mental förberedelse och ett 

väl fungerande samspel i ambulansteamet kom att bli betydelsefullt i omhändertagandet av 

den födande kvinnan. Trots medvetenheten om sin egen osäkerhet och i vissa fall rädsla för 

förlossningar var det ambulanssjuksköterskans intention att förmedla ett lugn till den 

födande kvinnan och hennes partner. Prehospitala förlossningar ställer krav på ett 

professionellt förhållningssätt och obstetrisk kunskap hos ambulanssjuksköterskan trots att 

praktisk erfarenhet kan saknas. Studien påvisade ett behov av både teoretisk och praktisk 

utbildning inom ämnet förlossning.  

 

 

Förslag till framtida forskning 

 

Upplevelsen av en prehospital förlossning ur ambulanssjuksköterskans perspektiv är 

outforskat. Författarna anser att det vore betydelsefullt att kunna jämföra denna studies 

resultat med annan forskning inom området. Då syftet med denna studie var att belysa 

ambulanssjuksköterskans upplevelse studerades inte upplevelsen av förlossning ur den 

födande kvinnan och partnerns perspektiv. En kvalitativ studie som belyser den födande 

kvinnan och partnerns upplevelse av en prehospital förlossning vore därför intressant.  
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Bilaga I 

 

Brev till områdeschef inom Falck Ambulans Stockholm  

 

 

 

Vi heter Carolina Reuterswärd och Ann Wretman, är barnmorskor och arbetar kliniskt 

inom ambulanssjukvården samt inom förlossningsvård. Vi studerar 

specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård vid 

Sophiahemmets Högskola.  

 

Under hösten 2011 och våren 2012 kommer vi att genomföra en magisteruppsats. I vårt 

examensarbete, omfattande 15 högskolepoäng på avancerad nivå, har vi valt att studera 

ambulanssjuksköterskors upplevelse av prehospitala förlossningar. För att kunna studera 

detta har vi för avsikt att intervjua ambulanssjuksköterskor verksamma i 

ambulanssjukvården inom Stockholm. Vi bifogar ett utdrag ur studiens godkända 

projektplan så Du kan läsa hur studien kommer att genomföras.  

  

Vi behöver områdeschefens medgivande för att få intervjua tio ambulanssjuksköterskor. Vi 

önskar att områdeschefen väljer ut fem kvinnor och fem män med erfarenhet av prehospital 

förlossning. Vi kommer sedan själva att kontakta berörda informanter per mejl och telefon.  

 

Vi är mycket intresserade av att få genomföra denna studie med ambulanssjuksköterskor 

från Din verksamhet. Om Du godkänner att studien genomförs med 

ambulanssjuksköterskor inom Din verksamhet är vi tacksamma för en underskrift. 

Vänligen returnera det underskrivna dokumentet och skicka till undertecknade. Om du 

känner dig tveksam till att studien genomförs är vi tacksamma för besked även om detta. 

 

Vi kommer ringa Dig några dagar efter Du mottagit detta mail för att höra om Du har 

några ytterligare frågor. Väljer Du att godkänna att studien genomförs önskar vi intervjua 

fem kvinnor och fem män som har erfarenhet av prehospitala förlossningar. 

 

Har du frågor rörande studien är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Carolina Reuterswärd   Ann Wretman 

Barnmorska    Barnmorska 

Student Specialistsjuksköterske-  Student Specialistsjuksköterske- 

utbildningen med inriktning mot  utbildningen med inriktning mot 

ambulanssjukvård på   ambulanssjukvård på  

Sophiahemmet Högskola   Sophiahemmet Högskola  

Tel 070 673 73 06   Tel 073 980 63 63 

 

Helena Lööf, handledare 

RN, MSc, PhD student  

Högskoleadjunkt/doktorand vid Sophiahemmet Högskola/KI 

Helena.loof@sophiahemmethogskola.se  

Tel 08-406 28 75  

mailto:Helena.loof@sophiahemmethogskola.se


 

 

 

 

Jag godkänner härmed att Carolina Reuterswärd och Ann Wretman får intervjua 

ambulanssjuksköterskor från vårt företag under perioden november 2011- mars 2012 

gällande ambulanssjuksköterskans upplevelse av prehospitala förlossningar. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Ort, datum 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Företag 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Namnteckning, områdeschef 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 



 

Bilaga II 

 

Brev till informanterna 

 

 

Vi heter Carolina Reuterswärd och Ann Wretman, är barnmorskor och arbetar kliniskt 

inom ambulanssjukvården samt inom förlossningsvård. Vi studerar 

specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård vid 

Sophiahemmets Högskola.  

 

Under hösten 2011 och våren 2012 kommer vi att genomföra en magisteruppsats. I vårt 

examensarbete, omfattande 15 högskolepoäng på avancerad nivå, har vi valt att studera 

ambulanssjuksköterskors upplevelse av prehospitala förlossningar. 

 

För att uppnå syftet med studien är avsikten att intervjua ambulanssjuksköterskor 

verksamma inom ambulanssjukvården. Vi har erhållit tillstånd från din områdeschef att 

kontakta dig. 

 

Ett deltagande i studien innebär en intervju vid ett tillfälle. Tid och plats för en intervju 

kommer vi överens om tillsammans. Beräknad tidsåtgång för intervjun är 30-60 minuter. 

Intervjuerna kommer att ljudinspelas och materialet kommer sedan att transkriberas. Vi har 

tystnadsplikt och allt material kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen 

informant kan identifieras. Författarna kommer inte att lämna ut upplysningar om vilka 

personer som har deltagit i studien. Materialet kommer att förvaras inlåst. Resultaten 

kommer att presentera på gruppnivå, så inga enskilda svar kommer att kunna identifieras. 

Allt intervjumaterial kommer efter att studien har examinerats att förstöras.  

 

Deltagandet för en intervju är helt frivilligt. Deltagaren kan utan anledning välja att avbryta 

sitt medverkande innan eller under intervjun. Det utgår ingen ekonomisk ersättning. 

 

Vi kommer att ringa upp dig cirka en vecka efter att du har fått detta brev, för att höra om 

du vill deltaga i studien.  

 

Vår handledare heter Helena Lööf högskoleadjunkt/doktorand vid Sophiahemmet 

Högskola/KI. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Carolina Reuterswärd   Ann Wretman 

Barnmorska    Barnmorska 

Student Specialistsjuksköterske-  Student Specialistsjuksköterske- 

utbildningen  med inriktning mot  utbildningen med inriktning mot 

ambulanssjukvård på   ambulanssjukvård på  

Sophiahemmet Högskola   Sophiahemmet Högskola  

Tel 070 673 73 06   Tel 073 980 63 63 



 

  Bilaga III 

 

INTERVJUGUIDE 

 

Syftet med studien är att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av prehospitala 

förlossningar. 

 

Bakgrundvariabler 

 

Kön 

  

Ålder 

  

Antal år inom sjuksköterskeyrket 

 

Antal år som ambulanssjuksköterska 

 

 

Hur många prehospitala förlossningar har du upplevt under din yrkesutövning? 

 

a. 1-5    

b. 5-10 

c. Fler än 10 

 

Intervjufrågor 

 

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

 

Stödfrågor: 

 

 Dina tankar kring situationen? 

 Dina känslor kring situationen? 

 Dina handlingar vid detta tillfälle? 

 Din upplevelse av situationen? 

 Hur upplevde du att mamman uppfattade situationen? 

 Hur upplevde du att partnern uppfattade situationen? 

 

 

Upplever du att din kunskap kring handläggandet av prehospitala förlossningar är 

tillräcklig?  

 

Stödfrågor: 

 

 Har din verksamhetsförlagda utbildning inom förlossningsvård haft betydelse för 

hur du har upplevt situationen? 

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

 

 

 


