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Sammanfattning

Bakgrund: Förlossningsvården har under senare år centraliserats mer och mer. Detta
leder  i  sin  tur  till  att  de  prehospitala  förlossningarna  med  ambulanssjuksköterskor
närvarande ökar,  vilket  även ställer  högre krav på ambulanssjuksköterskor.  Trots en
ökning är det ändå en händelse som ambulanssjuksköterskan sällan upplever. Därmed
föreligger  svårigheter  att  skapa  en  praktisk  rutin  gällande  handhavandet  av  en
prehospital förlossning. Risken för komplikationer finns i samband med en prehospital
förlossning och rätt kunskap och utrustning kan saknas. En prehospital förlossning kan
ge upphov till en stressfull situation för ambulanssjuksköterskan. Samtidigt är det för
den födande modern en livsomvälvande upplevelse och trygghet och en god relation till
sin vårdare är av stor vikt. 

Syfte:  Syftet  med  studien  är  att  belysa  ambulanssjuksköterskors  upplevelser  av
prehospitala förlossningar.

Metod: För att kunna svara på syftet har semi-strukturerade intervjuer genomförts med
åtta ambulanssjuksköterskor. En intervjuguide användes som stöd. Insamlat material har
transkriberats  för  att  därefter  analyseras  enligt  en  kvalitativ  innehållsanalys  med
induktiv  ansats.  I  analysfasen  har  fyra  kategorier  tagits  fram och under  dessa  finns
ytterligare  16  sub-kategorier  som  beskriver  ambulanssjuksköterskors  upplevelser  i
samband med prehospitala förlossningar.
 
Resultat: De  fyra  kategorierna  som  framkommit  under  innehållsanalysen  är:  en
emotionell upplevelse för ambulanssjuksköterskan, upplevelsen av trygghet, känslan av
att vilja finnas där för modern, betydelsen av kunskap. 

En prehospital förlossning är en känslomässig upplevelse för ambulanssjuksköterskan
och framkallar även stress. Det finns en osäkerhet som är relaterad till okunskap och en
känsla av att inte kunna hantera de eventuella komplikationer som skulle kunna uppstå.
Trots den stress som ambulanssjuksköterskan kan känna vill denne förmedla en trygghet
till den födande modern och gör detta genom en lugn yttre fasad. Det finns en önskan
hos  ambulanssjuksköterskan  till  ökad  kunskap  och  hospitering  på
förlossningsavdelning.
 
Slutsats: En bristande kunskap kan finnas hos ambulanssjuksköterskan och detta leder
till en ökad osäkerhet och känsla av stress. Trots denna känsla av stress är det viktigt för
ambulanssjuksköterskan att visa sig professionell och vara en trygghet för den födande
modern.  Vad  som  under  denna  stressfyllda  situation  kan  inge  trygghet  för
ambulanssjuksköterskan  var  kollegan  i  ambulansen  och  relationen  till  denne.  Den
största kunskapsbristen som förelåg innebar de komplikationer som skulle kunna uppstå
och här efterfrågar  ambulanssjuksköterskor mer kunskap. Genom ökad kunskap som
kan  leda  till  en  ökad  trygghet  för  ambulanssjuksköterskan  kan  patientsäkerheten
förbättras. 

Nyckelord: Ambulanssjuksköterska, prehospital förlossning, upplevelser, omvårdnad 



Abstract

Background: In recent years, maternity care has been centralized more and more. This
leads to an increase in the number of cases of prehospital deliveries for the ambulance
nurses to take care of, which also requires higher demands on the ambulance nurse.
Nevertheless, despite an increase, it´s still a case that the ambulance nurse experience
rarely and because of that it's hard to create a practical routine regarding a prehospital
delivery. There is a risk of complications associated with a prehospital delivery and the
proper knowledge and equipment may be missing. A prehospital delivery may cause a
stressfull  situation  for  the  ambulance  nurse.  At  the  same  time,  it's  a  life  changing
experience for the nurturing woman and a feeling of security and a good realtionship
with their caregiver is of ultimate importance.  
 
Aim: The  purpose  of  the  study  is  to  illustrate  ambulance  nurse's  experiences  of
prehospital deliveries.
 
Method:  Eight  semi-structured  interviews  with  eight  ambulance  nurses  have  been
completed in order to responde to the aim. An interveiw guide was used as support.
Collected material  has been transcribed and then analyzed according to a qualitative
content analysis with an inductive approach. During the analysis phase, four categories
have been developed and below these 16 subcategories describing ambulance nurse´s
experiences of prehospital deliveries. 
  
Results: The four categories found in the content analysis are: an emotional experience
for the ambulance nurse, the experience of safety, the feeling of wanting to be there for
the mother, the importance of knowledge. 

A prehospital delivery is an emotional experience for the ambulance nurse which also
develops stress. There is an uncertainty that is related to lack of knowledge and a feeling
of being unable to cope with complications that might arise. Despite the stress that the
ambulance nurse may feel, the ambulance nurse want´s to create a feeling of safety for
the nurturing mother and to do this through a calm outer facade. There is a wish for the
ambulance nurse for increased knowledge and hozpitalisation at a maternity ward.

Conclusion: A lack of knowledge can be experienced by the ambulance nurse and this
leads to an increased uncertainty and a sense of stress. Despite this feeling of stress, it is
important for the ambulance nurse to be professional and create a feeling of security for
the nurturing mother.  In this  stressfull  situation the colleague in the ambulance was
proven to increase a sense of safety for the ambulance nurse and this relationship was of
importance.  The greatest  lack  of  knowledge involved the  risk of  complications  that
might  occur and the ambulance nurse requests more knowledge about this. Through
increased knowledge that can lead to an increased feeling of safety for the ambulance
nurse, patient safety can also be improved.

Keywords: Ambulance nurse, prehospital delivery, experiences, nursing
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INLEDNING

Hej, jag heter ******, hann ambulanssjuksköterskan säga i farten medan han snabbt
fick fånga upp bebisens huvud med sina händer. Bebisen var på väg att trilla rakt ner i
asfalten där kvinnan stod med benen brett isär utanför sin bil längs vägkanten. Hennes
makes  flackande  blick  utstrålande  panik  och  samtidigt  en  oerhörd  tacksamhet  att
ambulansen nu fanns på plats.

En verklighet.

Prehospitala förlossningar är en situation som när allt går som det ska kanske är det
mest naturliga hos oss människor. Samtidigt är det en situation som kan vara svår att
ställas  inför  och  komplikationer  i  samband  med  en  förlossning  kan  uppstå.
Ambulanssjuksköterskan ställs inför dessa händelser prehospitalt och förväntas kunna
hantera en situation med, om det vill sig illa, två patienter med livshotande tillstånd.
Kunskap  inom  området  kan  vara  bristfällig  för  ambulanssjuksköterskan  och
komplikationer i samband med en förlossning skulle i värsta fall kunna leda till döden.
En  upplevelse  finns  hos  författarna  att  många  ambulanssjuksköterskor  upplever  en
stress och osäkerhet inför prehospitala förlossningar och att detta till största delen beror
på att de själva känner att de inte har tillräckligt med kunskap. Med föreliggande studie
vill  författarna  dels  beskriva  ambulanssjuksköterskans  upplevelser  i  samband  med
prehospitala förlossningar men också belysa vad denna upplevda mentala påfrestning
kan bero på. 

BAKGRUND

Förlossningsvårdens utveckling

Under 1900-talets början föddes alla barn i Sverige i hemmet,  men under 1930-talet
utvecklades förlossningsvården och i mitten på 30-talet föddes det ungefär lika många
barn på sjukhus som i hemmet. Denna förskjutning av förlossningsplats kom att öka och
på 1960-talet föddes 99,7% av alla barn på sjukhus (Nordström & Waldenström, 2001).
Det  har  över  tid  funnits  en  trend  som  inneburit  att  man  har  centraliserat
förlossningsvården och på flera ställen har därför förlossningskliniker lagts ner för att
en annan längre bort ska kunna ta emot fler patienter (Gunnarsson, Smárason, Skogvoll
& Fasting, 2014). Detta har i sin tur lett till att förlossningsvården även har blivit mer
specialiserad och den dödliga utgången för nyfödda på sjukhus har minskat. En baksida
som trots minskad dödlighet i och med centraliserad och specialiserad förlossningsvård
är dock den ökade risken för en oplanerad förlossning utanför sjukhus. En förlossning
utanför sjukhuset kan få ett olyckligt slut då transportsträckan till sjukhus för många
blivit längre (Gunnarsson, Smárason, Skogvoll & Fasting, 2014). Enligt Sheiner, Ohel
och Hadar (2016) är dödligheten högre i samband med födsel utanför sjukhus än på
sjukhus. Gunnarsson, Smárason, Skogvoll och Fasting (2014) menar att man kan se ett
starkt samband mellan oplanerade födslar utanför sjukhus och en ökad mortalitetsrisk
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för  det  nyfödda  barnet.  Dessa oplanerade  födslar  utanför  sjukhus är  heller  inte  helt
ovanliga. En anledning till den ökade dödligheten är brist på rätt medicinsk utrustning
och de rätta kunskaperna (Gunnarsson, Smárason, Skogvoll & Fasting, 2014). Eftersom
en ökad centralisering av förlossningsvården har skett kan detta enligt Haglund Aladdin,
Jacobsson, Sandberg och Lilja (2004) innebära att de prehospitala förlossningarna kan
komma  att  öka  mer  och  mer.  Detta  är  en  riskfaktor  och  ställer  i  sin  tur  krav  på
ambulanspersonalens  kompetens  gällande  en  födande  kvinna  och  ett  nyfött  barn.
Statistik  enligt  Andreas  Berner1 visar  att  ambulansen  inom  VGR  (Västra
Götalandsregionen) under år 2016 fick larm om 360 pågående förlossningar. 

Prehospital och normal förlossning

Prehospital förlossning – i föreliggande studie avser begreppet prehospitala 
förlossningar de förlossningar som sker i hemmet, i ambulansen eller på annan plats 
utanför förlossningsavdelning på sjukhus.

Ambulanssjuksköterska – grundutbildad sjuksköterska med vidareutbildning på ett  år
som  specialistsjuksköterska  med  inriktning  ambulanssjukvård  på  avancerad  nivå.

Prehospitala förlossningar är inte bland de vanligaste uppdragen inom ambulansen, men
de  förekommer  (Haglund  Aladdin,  Jacobsson,  Sandberg  &  Lilja,  2004).
Ambulanssjuksköterskan får  då  förbereda  sig  så  gott  han  eller  hon kan  utifrån  den
information som delgivits av SOS, samt tänka på tidigare erfarenheter och kunskaper
(Jonsson & Segesten, 2004). Enligt Haglund Aladdin, Jacobsson, Sandberg och Lilja
(2004) fanns ambulanspersonal närvarande vid förlossning prehospitalt i 90% av fallen
eller  transporterade  moder  och  barn  till  förlossningsklinik  om förlossningen  skett  i
hemmet.  De  beskriver  att  modern  i  de  allra  flesta  fall  där  det  sker  en  ofrivillig
prehospital  förlossning är omföderska och väntar sitt andra barn. Statistiskt sett sker
dessa födslar snabbare än vad den första gjorde och risken att inte hinna till sjukhus blir
därmed större. Detta snabba förlopp kan vid den andra födseln överraska kvinnan, då
det första gången tog betydligt längre tid. Skulle hon dock föda barn för tredje gången
kan hon komma att vara mer vaksam (Haglund Aladdin, Jacobsson, Sandberg & Lilja,
2004).

Haglund  Aladdin,  Jacobsson,  Sandberg  och  Lilja  (2004)  menar  att  många  av  de
ofrivilliga  prehospitala  förlossningar  som sker  inträffar  när  modern  överrumplas  av
förlossningsvärkar och inte hinner till sjukhus i tid. Dessa snabba förlossningar menar
de oftast är komplikationsfria. Enligt Nordström och Waldenström (2001) är en normal
förlossning en förlossning som uppfyller vissa kriterier. Dessa kriterier är: enkelfödsel,
graviditetslängd  mellan  37+0  och  41+6  veckor,  inga  riskfaktorer  får  förekomma,
värkarbetet ska starta spontant, inga komplikationer från det att värkarbetet har startat

1

Andreas Berner, Regionutvecklare Göteborg, enhet prehospital samordning (EPS), mailkonversation 
via examinator Johan Herlitz den 15 juni 2017.
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tills moderkakan kommer ut, barnet föds i huvudbjudning och att både barn och moder
mår bra efter förlossningen. 

Vikten av trygghet

Förlossningar är en unik och omvälvande upplevelse för kvinnor. Både kvinnan själv
och hennes  familj  har  vissa förväntningar  inför  graviditet  och  förlossning.  Dessa är
individuella baserat på tidigare erfarenheter, kultur och familjebakgrund. Att det finns
olika  erfarenheter  och  förväntningar  inför  en  förlossning  ska  respekteras  av
vårdpersonal och vården ska individualiseras från kvinna till kvinna (Iravani, Zarean,
Janghorbani & Bahrami, 2015). Varje enskild individs livsvärld ska tas hänsyn till och
enligt  Jahren Kristoffersen (2005) menas med livsvärld den värld som varje enskild
människa lever i.  Vid sjukdom eller skada sker förändringar som direkt kan påverka
individens  upplevelse  av  sin  livsvärld.  En  prehospital  förlossning  är  även  det  en
händelse som kan påverka en kvinnas upplevelse av sin livsvärld. Det är patienternas
upplevelser av sitt tillstånd som styr vården och vårdaren eftersträvar att patienten ska
kunna  uppleva  välbefinnande  trots  sjukdom  (Wireklint  Sundström,  2005).  Iravani,
Zarean,  Janghorbani  och  Bahrami  (2015)  menar  att  kvinnor  under  en  pågående
förlossning har ett behov av empati, uppmuntran och mentalt stöd från sin vårdgivare.
Vårdrelationen formas av det förhållande som patient och vårdare får till varandra. Den
formas också av ömsesidighet och respekt, samt hur mycket  tid och uppmärksamhet
vårdaren  ger  patienten  (Wiklund,  2003).  Begreppet  vårdande  beskrivs  av  Eriksson
(2014) som en mänsklig och medfödd inre drift och vårdandets kärna sammanfattas av
de tre orden: tro, hopp och kärlek. Eriksson (2014) menar att  genom ett kärleksfullt
förhållningssätt kan vårdaren inge tro och hopp hos patienten. En god vård innebär att
vårdaren arbetar  för att  lindra lidandet  hos patienten  och att  vården har sin grund i
kärlek till och ansvar för patienten. En god relation mellan patient och vårdare menar
Iravani, Zarean, Janghorbani och Bahrami (2015) leder till att kvinnorna upplever en
ökad känsla av att ha kontroll över sin situation. Kvinnorna upplevde det även viktigt att
i ett tidigt skede etablera denna goda relation. Det gjorde att de fick en starkare tro på
sig själva och att de när det var som jobbigast under förlossningen ändå kände att ”jag
klarar detta”. Studien visade att just säkerhet och trygghet är av största vikt för kvinnor
under pågående förlossning. Det fanns hos kvinnorna en stark rädsla att förlora sitt barn
och rädslor  att  barnet  inte  skulle  födas  friskt.  Ett  annat  stort  behov som kvinnorna
upplevde  var  det  medicinska  behovet,  så  som  exempelvis  smärtlindring.  De  kunde
känna en rädsla för att kanske inte kunna hantera smärtan under förlossningen (Iravani,
Zarean,  Janghorbani  & Bahrami,  2015).  Den smärtlindring som ambulanssjukvården
har  att  tillgå  är  lustgas  vilket  är  ett  bra  alternativ  då  det  inte  påverkar  varken
förlossningsarbetet  eller  barnet.  En  nackdel  är  att  effekten  är  väldigt  kortvarig
(Nordström & Waldenström, 2001). Varje enskild ambulans är inte heller utrustad med
lustgastuber utan de finns att hämta på bestämda platser om behovet skulle uppstå.

Möjliga komplikationer i samband med prehospital förlossning

3



En prehospital förlossning kan enligt Sheiner, Ohel och Hadar (2016) innebära mycket
stress och kan även vara farlig. Det finns en ökad risk för postpartum blödningar hos
modern  i  och  med  en  förlossning  utanför  sjukhus  och  en  förlossning  bör  därför
övervakas av personal med rätt och adekvat kunskap. Vid de tillfällen där barnet ligger i
sätes-  eller  fotsätesbjudning  krävs  kompetens/insatser  av  barnmorska  eller
förlossningsläkare. Att barnet inte ligger med huvudet före vid förlossningen innebär att
komplikationer lättare kan tillstöta. Detsamma gäller vid tvillingförlossningar (Haglund
Aladdin, Jacobsson, Sandberg & Lilja, 2004). Enligt Gunnarsson, Smárason, Skogvoll
och  Fasting  (2014)  finns  en  högre  risk  för  dödlig  utgång  i  och  med  oplanerade
förlossningar utanför sjukhus än på sjukhus med lämplig förlossningsvård. Med tillgång
till adekvat medicinsk vård i rätt tid minskar risken för komplikationer/dödlig utgång
vid en förlossning. Ett exempel som i en studie gjord av Haglund Aladdin, Jacobsson,
Sandberg och Lilja (2004) var ett antal fall då det förekommit att det nyfödda barnet
blivit nerkylt och hypoterm vilket ambulanspersonal på plats borde ha förebyggt genom
snabb  avtorkning  och  placering  nära  modern  för  värme.  Bristande  kunskap  inom
området kan således leda till minskad vårdkvalitet för både moder och barn.

Prehospital förlossning – en stress för ambulanssjuksköterskan

Enligt  Nordén,  Hult  och  Engström (2013)  upplever  ambulanssjuksköterskor  en  stor
mental påfrestning och stress i vårdandet av svårt sjuka barn. Deras studie visade att
ambulanssjuksköterskor upplever att  de behöver mer utbildning och träning gällande
vård av barn. Då de upplevde dessa situationer som påfrestande och stressiga så kände
de en väldig lättnad över att kunna lämna över ansvaret till någon annan väl framme på
sjukhuset (Nordén, Hult & Engström, 2013). Även Bohström, Carlström och Sjöström
(2017) menar att all ambulanspersonal världen över utsätts för daglig stress i och med
ambulansyrket och att ärenden som gäller svårt sjuka barn eller förlossningar är en stor
stressfaktor.  Risken  för  komplikationer  i  samband  med  en  prehospital  förlossning
skapar  ytterligare  stress  och  en  känsla  av  brist  på  kontroll.  Då  förlossningsvården
centraliseras vilket  leder till  att  de prehospitala förlossningarna ökar ställs  allt  högre
krav på ambulanspersonalen (Haglund Aladdin, Jacobsson, Sandberg & Lilja, 2004). De
menar vidare att ambulanspersonal vanligtvis bara har grundläggande kunskaper inom
förlossningsvård  och  att  den  nuvarande  utbildningen  bör  utökas.  Mer  teoretisk  och
praktisk kunskap bör ges till ambulanspersonalen då denna i nuläget inte är tillräcklig
när  det  gäller  prehospitala  förlossningar.  Detta  leder  till  en  osäkerhet  för
ambulanssjuksköterskan (Haglund Aladdin, Jacobsson, Sandberg & Lilja, 2004). Ökad
kunskap  inom  vårdande  av  prehospitala  förlossningar  hade  kunnat  leda  till  ökad
trygghet och säkerhet för moder och barn, samt även minskat den mentala påfrestningen
som ambulanssjuksköterskan i en sådan händelse upplever (Nordén, Hult & Engström,
2013).  Enligt  Iravani,  Zarean,  Janghorbani  och Bahrami  (2015) är  fortsatt  forskning
viktig  för  att  förbättra  kvaliteten  gällande  vård  i  samband  med  prehospitala
förlossningar.
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PROBLEMFORMULERING

Prehospitala förlossningar är ett av många larm som ambulanssjuksköterskor åker på
och de förväntas då kunna omhänderta den gravida kvinnan och det nyfödda barnet på
ett  lugnt  och  tryggt  sätt,  trots  alla  de  komplikationer  som  kan/riskerar  att  uppstå.
Ambulanssjuksköterskor  kan  ha  en  rädsla  och  en  oro  inför  ett  larm  om  pågående
förlossning. De upplevs känna en otrygghet i situationen och larmet är därför förknippat
med mycket stress. Detta beror delvis på okunskap då förlossningsvård inte är en stor
del  i  varken  grund-  eller  vidareutbildning.  Förlossningar  är  inte  något  som
ambulanssjuksköterskan  stöter  på  ofta,  vilket  då  inte  heller  skapar  någon  rutin.
Samtidigt  är  det  något  som  ökar  i  och  med  den  centralisering  som  sker  av
förlossningsvården  idag.  Mot  denna  bakgrund  är  det  viktigt  att  undersöka
ambulanssjuksköterskans  upplevelser  i  samband  med  prehospitala  förlossningar.
Genom att  belysa  ambulanssjuksköterskans  upplevelser  skapas  ett  underlag  för  hur
ambulanssjuksköterskor kan/bör förberedas och stöttas inför/under vårdande i samband
med prehospitala förlossningar.

SYFTE

Syftet med studien är att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelser av prehospitala
förlossningar.

METOD

Design

För att svara på syftet: att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelser av prehospitala
förlossningar, har en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats i enlighet med Elo
och Kyngäs  (2008) använts.  Just  en  induktiv  ansats  valdes  för  att  förutsättningslöst
kunna analysera materialet som har arbetats fram. Elo och Kyngäs (2008) menar att en
kvalitativ  innehållsanalys  passar  bra  som  forskningsmetod  inom  vårdvetenskaplig
forskning och det är historiskt sett även vanligare med en induktiv ansats än en deduktiv
vid innehållsanalys inom vårdvetenskaplig forskning. 

Innan  informanterna  tillfrågades  och  studien  påbörjades  informerades
verksamhetschefen  inom ambulanssjukvården  via  mail  för  godkännande  av  studien.
Information om studien och syftet  med den tilldelades verksamhetschefen och denne
fick skriftligen signera och återsända sitt godkännande till författarna (bilaga I). 
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Urval

Tre ambulansstationer i Västsverige tillfrågades om deltagande i föreliggande studie. En
station låg i  en medelstor  stad och två av dem låg i  mindre  samhällen,  med längre
avstånd till  närmsta sjukhus. Avdelningscheferna informerades skriftligen (bilaga II).
Kriterier  för medverkan hos deltagarna var sjuksköterskor med vidareutbildning som
specialistsjuksköterska  med  inriktning  mot  ambulanssjukvård  samt  erfarenhet  av
prehospital  förlossning.  Undersökningsgruppen  i  denna  studie  bestod  av  åtta
ambulanssjuksköterskor.  För  att  inkludera  både  kvinnor  och  män  tillfrågades
ambulanssjuksköterskor av båda könen och slutligen medverkade tre kvinnor och fem
män i studien. Deltagarna arbetade på samma stationer som författarna. De valdes ut
genom ett bekvämlighetsurval utifrån var de geografiskt var bosatta i förhållande till
författarna. Den ena författaren hade sex ambulanssjuksköterskor i sitt område att välja
mellan, en var föräldraledig och en hade inte haft någon förlossning, så valet föll sig
naturligt  på  de  resterande  fyra,  varav  en  var  kvinna  och  tre  män.  För  den  andra
författaren fanns tre manliga och fyra kvinnliga ambulanssjuksköterskor att intervjua.
En av de  manliga  ambulanssjuksköterskorna  bodde längre  bort  därav  valdes  de två
resterande. Av kvinnorna tillfrågades de två som bodde närmast och de tackade ja. De
blev  initialt  tillfrågade  skriftligen  via  mail  eller  muntligen  och  fick  då  kortfattad
information angående studien och dess syfte. Alla tillfrågade valde att medverka och en
tid för intervju bestämdes i samråd med informanten. I samband med denna intervju
fick deltagarna ytterligare information brevledes och fick ge sitt informerade samtycke
skriftligen (bilaga III). 

Datainsamling

I studien användes kvalitativa semi-strukturerade individuella intervjuer som metod för
insamling  av  data.  Kvale  och  Brinkmann  (2015)  beskriver  den  kvalitativa  semi-
strukturerade  intervjun  som  att  forskaren  först  introducerar  ämnet  för  deltagaren.
Därefter gäller  det för forskaren att  med hjälp av öppna frågor utifrån en förberedd
frågemall  få  svar  på  syftet  utifrån  det  som  deltagaren  svarar.  Det  är  i  en  semi-
strukturerad intervju möjligt för forskaren att ställa följdfrågor till det som deltagaren
svarar, även här med guidning av frågeställning och syfte. Enligt Kvale och Brinkmann
(2015) vill forskaren med deltagarnas upplevelser av deras egen livsvärld samla ihop
betydande beskrivningar av fenomenet som undersöks och på så sätt försöka att förstå
fenomenets innebörd.  Man vill  se på ett  fenomen utifrån deltagarnas  perspektiv och
upplevelser av fenomenet för att kunna beskriva det. Forskaren vill förstå ett fenomen
utifrån deltagarens livsvärld. Frågorna som förberetts innan intervjun (bilaga IV) svarar
alla till  syftet  i studien, men det finns en öppenhet i intervjumetoden att utifrån vad
deltagaren berättar forma intervjun allteftersom den fortlöper. Dock finns vissa ämnen
som man vill se till att täcka och få svar på under intervjuns gång och man kan därför
behöva styra in deltagaren på rätt spår om denne skulle sväva iväg alltför mycket bort
från syftet. Kvale och Brinkmann (2015) menar därmed att det inte är en konversation
som ska ske mellan forskare och deltagare utan dialogen ska styras och kontrolleras av
forskaren.
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Informanterna intervjuades individuellt av en av författarna och intervjuerna ägde rum
under  20-40  minuter.  Intervjuguiden  som  framtagits  innan  intervjuerna  (bilaga  IV)
användes för att guida intervjun, men bortsett från att författarna ville ha svar på allt i
intervjuguiden så var intervjuerna öppna och fria och deltagarna tilläts samtala relativt
fritt  och  om det  som de  själva  kände  var  av  betydelse.  Intervjuerna  ägde  rum på
arbetsplatsen (sex)  och i  informanternas  hem (två),  men på båda ställen i  en ostörd
miljö.  Informanten bads att  avsätta  tid  för att  intervjun skulle  kunna ta upp mot 60
minuter, men ingen av intervjuerna tog så lång tid. Intervjuerna gjordes utanför arbetstid
för att informanten skulle kunna slappna av helt och inte känna någon stress över att
återgå  till  arbete  om ett  larm skulle  inkomma.  Intervjun  styrdes  av  författaren  och
intervjuguiden men med en öppenhet att låta deltagaren själv i lugn och ro få berätta om
sina erfarenheter och upplevelser av prehospitala förlossningar. Intervjuerna spelades in
som ljudfiler och transkriberades därefter ner i skrift av författarna själva kort efter att
intervjuerna  hade  blivit  inspelade.  I  enlighet  med  Elo  och  Kyngäs  (2008)
transkriberades materialet rakt av.

Dataanalys

Valet  av analysmetod var  kvalitativ  innehållsanalys  i  enlighet  med  Elo och Kyngäs
(2008). Det är en flexibel metod och en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats
låter materialet tala och är ett vanligt tillvägagångssätt inom vårdvetenskaplig forskning.
Forskarna ville studera fenomenet av ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda
prehospitalt i samband med förlossningar.  

Steg 1)
Enligt Elo och Kyngäs (2008) är första steget i analysen efter att materialet införskaffats
att  organisera  data.  Det  transkriberade  materialet  lästes  igenom flera  gånger  för  att
författarna skulle få en övergripande bild av dess innehåll och skapa en känsla av helhet.

Steg 2) 
Medan  genomläsning  av  materialet  skedde  markerades  meningsbärande  kategorier,
likheter och olikheter i materialet med överstrykningspennor i olika färger. I enlighet
med  Elo  och  Kyngäs  (2008)  benämndes  dessa  meningsbärande  stycken  med  olika
kategorinamn i marginalerna i samband med genomläsning. Dessa första benämningar
bildade sub-kategorier. Författarna läste först igenom sina gjorda intervjuer var och en
innan sammanställning av materialet gjordes tillsammans. 

Steg 3) 
Efter  skapandet  av  sub-kategorier  grupperades  dessa  utifrån  deras  innehåll  och  mer
övergripande kategorier bildades av ett antal sub-kategorier som behandlade liknande
upplevelser. Dessa kategorier namngavs med en karaktäristisk mening för vad just den
kategorin  förmedlade.  Bildandet  av  kategorier  gjorde  författarna  tillsammans.  Syftet
enligt Elo och Kyngäs (2008) är att genom dessa kategorier beskriva det fenomen som
undersöks och genom detta bidra till att skapa ökad förståelse och ny kunskap. Genom
en  innehållsanalys  av  materialet  syftades  att  beskriva  fenomenet  av
ambulanssjuksköterskans upplevelser av prehospitala förlossningar. 
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Forskningsetiska överväganden

Enligt Personuppgiftslagen (1998:204) ska människor skyddas mot att deras personliga
integritet  kränks  genom  felaktig  behandling  av  personuppgifter.  Den
personuppgiftsansvarige som tillhandahåller dessa personuppgifter har som ansvar att
endast samla in personuppgifter  för särskilt  angivna och berättigade  ändamål och ej
behandla personuppgifterna i något annat sammanhang än det som uppgifterna samlades
in för. Insamlade uppgifter ska vara riktiga, nödvändiga, relevanta för ändamålet och
behandlas på ett  korrekt sätt  i  enlighet  med god sed. Personuppgifter ska heller  inte
bevaras under längre tid än nödvändigt (Personuppgiftslagen, 1998:204). I studien har
detta tagits hänsyn till och det är endast författarna som vet vilka informanterna är och
deras identitet har ej avslöjats i det utgivna materialet. 

Deltagarna fick först  i  samband med att  de blev tillfrågade muntlig  information  om
studiens syfte och varför den gjordes. Därefter fick de ytterligare information skriftligen
och fick godkänna sin medverkan i  studien genom att  ge sitt  samtycke skriftligen  i
enlighet med Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460).
Detta  samtycke  är  för  deltagaren  helt  frivilligt  och  informationen  som  denne  blev
delgiven är preciserad till den forskning som skulle utföras. I enlighet med Lagen om
etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) fick deltagarna information
om syftet med forskningen, vilka metoder som skulle komma att användas och vilka
som skulle genomföra studien. Informerat samtycke för medverkan i forskning styrks i
Regler och riktlinjer för forskning (Codex, 2016) som menar att informerat samtycke av
medverkande  deltagare  i  forskning  krävs.  Begreppet  forskning  definieras  som  ett
vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för inhämtande av ny kunskap. Här
beskrivs dock gällande etikprövning att detta ej behöver göras om forskningen bedrivs
inom ramarna för högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå (Codex, 2016). Här
beskrivs  även vikten  av att  deltagare  informeras  om att  de när  som helst  under  en
pågående studie kan välja att  avbryta  sin medverkan.  Deras personliga integritet  ska
också alltid värnas (Codex, 2016), vilket författarna i studien har varit noga med att
följa. 

Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) menar att forskning som innebär att deltagare
ska beskriva upplevelser utifrån sin egen livsvärld kan framkalla minnen och känslor
som för deltagaren kan vara jobbiga. Det är forskarens uppgift att hela tiden känna av
läget och se om det är lämpligt att fortsätta eller om deltagaren kanske behöver en paus.
Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) frågar sig om det finns någon chans att  en
intervju som kan uppröra känslor skulle kunna skada deltagaren.  De menar dock att
människan har sina försvarsmekanismer som skyddar oss och att vi upprätthåller dessa
så länge det är nödvändigt. Forskare kan generellt sett lita på att deltagaren själv har
förmågan att välja att upprätthålla dessa skyddsmekanismer eller släppa efter och visa
starka känslor samt sätta ord på sina eventuellt svåra minnen (Dahlberg, Dahlberg &
Nyström, 2008). Även då en studie likt denna skulle kunna ge uppkomst till starka och
jobbiga känslor så anser författarna trots detta att vinsterna i form av ökad förståelse
överstiger den eventuella skada i form av känslomässigt obehag som kan uppstå. 
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Vetenskapliga  studier  inom  ramen  för  högskoleutbildning  på  grundnivå  eller  på
avancerad nivå behöver som ovan nämnt enligt Lagen om etikprövning av forskning
som avser människor (2003:460) inte etikprövas hos Etikprövningsnämnderna. Syftet
med  denna  lag  är  annars  att  skydda  den  enskilda  människan  och  att  respektera
medverkande personers människovärde. I denna studie, även fast det ej är enligt lag, så
har  detta  ändå  tagits  hänsyn  till.  Deltagarna  har  under  hela  processens  gång  haft
möjlighet  att  dra  sig  ur  om de  så  önskat.  Deras  medverkan  har  varit  helt  och fullt
frivillig.  Författarna  har  behandlat  deltagarnas  personuppgifter  konfidentiellt  och
uppgifter har förvarats i  författarnas hem, oåtkomligt för någon annan än författarna
själva. Fortsättningsvis enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor
(2003:460) så ska mänskliga rättigheter och grundläggande friheter ställas i förhållande
till vad den nya kunskapen ger forskningens utveckling. Dock ska människors välfärd
prioriteras före vetenskapens behov. 

RESULTAT

Ambulanssjuksköterskorna  som  ingick  i  denna  studie  med  syftet  att  undersöka
ambulanssjuksköterskors upplevelser i  samband med prehospitala förlossningar är av
varierande ålder och har varit med om ett varierat antal prehospitala förlossningar. Både
män och kvinnor finns representerade i undersökningsgruppen och de har arbetat olika
länge  inom  ambulanssjukvården.  Tabellen  nedan  illustrerar  informanternas
bakgrundskaraktäristik.  

Tabell 1.   Informanternas bakgrundsfakta

Kön (antal av varje)
Kvinna
Man

3
5

Ålder
Medelålder
Spridning

40 (39,9)
32-49

Antal år inom ambulansverksamhet
Medelvärde
Spridning

10 (9,8)
3-21

Antal år som ambulanssjuksköterska
Medelvärde
Spridning

6
1-12

Antal prehospitala förlossningar
Medelvärde
Spridning

4 (4,3)
1-10

Många känslor och tankar har framkommit i studien och informanterna har delat med
sig  av  sina  upplevelser  gällande  prehospitala  förlossningar.  Gemensamt  är  att  en
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förlossning berör på olika sätt. Upplevelser som deltagarna delat med sig av redovisas i
fyra  kategorier  som beskriver  ambulanssjuksköterskans  upplevelser  i  samband  med
prehospitala  förlossningar.  Dessa  är  följande:  en  emotionell  upplevelse  för
ambulanssjuksköterskan,  upplevelsen av trygghet,  känslan av att  vilja finnas  där  för
modern, betydelsen av kunskap.

Under  dessa  kategorier  finns  deltagarnas  upplevelser  uppdelade  i  ett  antal  sub-
kategorier som illustreras i tabellen nedan. 

Tabell 2.   Kategorier och sub-kategorier

1) En emotionell upplevelse för 
ambulanssjuksköterskan

Väcker känslor

Känslan av stress

Osäkerheten

En lättnad att det är över 

2) Upplevelsen av trygghet Stödet av kollegan

Att vara påväg

Erfarenhetens betydelse 

Kontakt med förlossningsavdelning 

3) Känslan av att vilja finnas där för modern En lugn fasad

Att vara en trygghet för modern

Upplevelsen av de förväntningar 
som ställs på 
ambulanssjuksköterskan 

Upplevelsen av förhållandet till 
modern/föräldrarna

4) Betydelsen av kunskap Bristande kunskap

Svårt att få rutin

En rädsla för komplikationer

Viljan till kompetensutveckling

1) En emotionell upplevelse för ambulanssjuksköterskan

Väcker känslor

Ett  larm om en  prehospital  förlossning  väcker  många  känslor  av  blandad  karaktär.
Känslorna kan vara av rädsla eller ren panik men också av en skräckblandad förtjusning
inför en eventuell förlossning som väntar. Det finns även en känsla av att ta det lite som
det kommer, innan man vet vad som väntar och inte stressa upp sig i onödan hos vissa.

10



En tanke när larmet om prehospital förlossning når ambulanssjuksköterskan är att det
brukar gå bra och att man får utgå ifrån det. Att ambulanssjuksköterskor upplever ett
adrenalinpåslag inför dessa larm är utmärkande. 

”Pågående förlossning, det var ett av mina allra första larm, jag tror det
var  det  första!  Då  kände  jag  fullständig  panik  för  jag  känner  att
förlossning, det kan jag inte! Ge mig ett hjärtstopp, det kan jag!”

”På riktigt så är det nog, fan också! Haha. Det känns lite jobbigt, man är
lite obekväm i det. Men man tänker ju ofta att, det är nog ingen fara. Vi
hinner in. ...men det är väl en pulshöjare fortfarande!”

Det finns en skillnad i  upplevelsen av att  få ett  larm om en prehospital  förlossning
jämfört med andra larm. Larmet innebär för ambulanssjuksköterskan en stress i kroppen
och att en känsla av otrygghet kan uppstå. Samtidigt som detta så finns även en positiv
förväntan inför en förlossning och det kan även upplevas vara en rolig körning. Detta
genom att få utmana sig i sitt yrke och använda kunskaper som inte används så ofta. 

”Om man jämför med andra typer av körningar som man får, så är detta så
ovanligt så jag kan uppleva att man får ett annat påslag i kroppen och en
känsla av att man kan känna sig mer otrygg i den typen av körningar. ...i de
allra flesta fallen vet man om att det går väl liksom. Så det är en rätt rolig
körning på det sättet. ...så kan jag känna, en blandning mellan otrygghet,
samtidigt som en positiv känsla har jag faktiskt!”

Prehospitala förlossningar väcker känslor och skiljer sig från andra typer av larm som
ambulanssjuksköterskan  stöter  på.  En  känsla  av  fascination  och  spänning  inför
händelsen  finns  och  en  emotionell  påverkan  uppstår  som  även  kan  kvarstanna  i
efterhand. 

”Det är svårt och fascinerande och spännande. Det väcker oerhört mycket
känslor. Hos alla!”

”Alltså, man märker ju nu när man pratar om det hur man blir, alltså man
kan  få  tillbaka  känslan  om hur  det  kändes,  så  det  är  ju  en  prehospital
förlossning som har satt spår.”

Känslan av stress

En prehospital  förlossning kan ge upphov till  en känsla av stress i  något skede.  Ett
adrenalinpåslag kan komma i samband med att larmet når ambulanssjuksköterskan och
innan denne vet vad han eller hon har att förvänta sig. 

”Det är klart man får en annan stress, ett adrenalinpåslag, som man annars
kanske inte har. Det är lite speciella situationer.”
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”Jag jublar inte över en förlossning, nej. Jag ser det inte som någonting
som jag tycker är speciellt roligt, utan jag känner mig nog kanske lite mer
stressad och begränsad över det.”

Flera informanter i studien kände en inre stress ända tills förlossningen var färdig och
menade att det är ju först då som man vet om den har varit komplikationsfri och normal
eller om något tillstött. Deltagarna upplevde trots att de kände en stress i samband med
en  förlossning  prehospitalt  att  de  ändå  kunde  hantera  en  normal  förlossning.  Vissa
menade att vid en komplikationsfri förlossning är det i princip bara att ta emot barnet
om allt går bra. De flesta kände dock ett behov att bistå modern och vara patientnära.
Det var i samband med om någon komplikation skulle tillstöta som den främsta stressen
upplevdes. Denna känsla av stress upplevde informanterna berodde på att deras egen
kunskap var bristande när det gällde komplikationer i samband med en förlossning. 

”Alltså,  det  här  får  jag  ett  jättestresspåslag  av!  Jag  har  inte  jättestor
erfarenhet av prehospitala förlossningar. Samtidigt som jag måste agera,
jag måste göra nått liksom!”

”Jag  blev  nog  väldigt  stressad.  Jag är  nog en  person  som inte  blir  så
stressad och jag kommer ihåg att jag sa till min kollega att jag känner mig
jättestressad över detta och jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Och han sa
inte så mycket heller.”

Tidsuppfattningen kan också förändras i  en stressad situation så som det kan vara i
samband  med  en  prehospital  förlossning.  Faktorer  som att  det  nyfödda  barnet  inte
skriker direkt eller att det upplevs vara för slappt i kroppen kunde göra att ”tiden stod
stilla”.  Detta  kan  leda  till  en  ytterligare  påverkan  på  stressnivån  hos
ambulanssjuksköterskan.  Ett  par  minuter  kan  kännas  som  en  evighet  enligt  vissa
deltagare i studien. 

”Ja, säg att det tog tre minuter, det var inte så lång tid, men det känns ju
som en evighet när man gnuggar och suger rent.” 

”Barnet skrek inte och min upplevelse av en förlossning är att när barnet
kommer ut så skriker det. Så det gjorde mig också stressad att barnet inte
skrek, men jag frotterade ryggen och under fotsulorna och sen kände jag
väl ändå att barnet ser ju ganska välmående ut så då la jag upp barnet på
mammans mage och nej, jag kände mig rätt allmänt stressad.”

Osäkerheten

Det  finns  hos  ambulanssjuksköterskan  en  känsla  av  att  kunna  hantera  en  normal
förlossning utan komplikationer trots att en kunskapsbrist kan finnas även här. Att det är
en normal förlossning hindrade dock inte ambulanssjuksköterskan från att uppleva att
det är en stressfylld situation. Under förloppets gång vet de ju inte att det kommer att gå
helt  komplikationsfritt  och  något  oväntat  skulle  kunna tillstöta.  Denna ovisshet  och
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osäkerhet att inte kunna hantera eventuellt uppkomna komplikationer kan bidra till ett
ihållande  stresspåslag.  Det  finns  en  uppfattning  av  bristande  kunskaper  gällande
komplikationer  i  samband  med  förlossning  hos  ambulanssjuksköterskan.  Deltagarna
upplevde sig sakna en del kunskaper gällande dessa komplikationer och de ansåg att det
var detta som gjorde att de kände en osäkerhet som ledde till ökad stress. 

”Oron är för hela situationen och det inkluderar både mamman och barnet.
...en osäkerhet finns. Jag är helt övertygad om, eller jag vet att jag har fler
kollegor som känner samma sak.”

”Mina  förlossningskunskaper  är  basala,  om  ens  det,  om  inget  oväntat
händer. En förlossning som går som den ska från början till slut, det klarar
jag, det löser jag. Men kunskapen om det skulle vara så att det kommer ut
ett barn som kanske inte mår bra, eller en mamma som inte mår bra, där
kan jag känna mig väldigt osäker och där tycker jag att jag har bristande
kunskaper.”

Det är under en förlossnings förlopp mycket som kan hända på vägen och den otrygga
känslan i situationen kan kvarstå tills allt är färdigt. Först då kan situationen utvärderas
om den har gått bra eller inte upplever ambulanssjuksköterskan.  

”En prehospital förlossning skiljer sig ju mycket från allt annat, för ofta när
vi kommer fram till någonting så har den största skadan redan skett. Men
kommer du till någon som har krystvärkar och snart kommer det komma ut
en bebis här, så är det väldigt mycket under de minuterna som kan inträffa
och skulle kunna tillstöta. Så det är ju ett förlopp som sker under tiden som
man vårdar. Och det är lite annorlunda från allt annat. Kommer du fram
till en olycka så vet du att det här har vi att jobba med. Nu kan vi bara göra
det bättre. Det kan du inte vid en förlossning. Där kan det bli värre.”

En lättnad att det är över

En känsla av lättnad uppstår när förlossningen är avklarad och ambulanssjuksköterskan
inser att den varit komplikationsfri. En känsla av stolthet kan även infinna sig och det
stresspåslag som ambulanssjuksköterskan upplever börjar ge med sig.  

”Det  kändes  en  stor  lättnad,  alltså  en  stor  lättnad!  Vi  har  ju  inte  de
resurserna som finns på sjukhuset för att hantera komplikationer. Så när
barnet börjar andas och hostar och gråter, det är ju jättebra. Sen är det en
dans på rosor på väg till sjukhuset.”

”Stressen brukar lägga sig när man hör de första skriken tycker jag. Och
när  man  ser  den  första  rosaröda  färgen.  Då  känns  det  lite  som  ett
träningspass, man slappnar av. Känner sig ganska nöjd. Det var motigt i
början när man åkte ut. Det kan man väl jämföra det med.”
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”Och skriket hos barnet, det är ju musiken liksom! Kvittot på att det har
fungerat.”

Överlämnandet  till  mottagande  enhet/förlossningsavdelning  upplevs  för
ambulanssjuksköterskan som ytterligare en lättnad. När detta är gjort kommer känslan
av att det var en rolig och stimulerande upplevelse men även en lättnad över att allt har
gått bra och att ambulanssjuksköterskan har klarat av situationen.

2) Upplevelsen av trygghet

Stödet av kollegan

Deltagarna upplever att stödet av kollegan spelar stor roll i samband med en prehospital
förlossning. Finns det ett  gott  stöd här så upplever ambulanssjuksköterskan en ökad
känsla  av  trygghet.  Närvaro  av en bra kollega  som ambulanssjuksköterskan litar  på
inger trygghet och ambulanssjuksköterskan uttrycker en känsla av att inte behöva känna
sig ensam i situationen, eftersom det finns en person att utföra uppgiften tillsammans
med.  Att  bli  ett  team  och  känna  samhörighet  med  kollegan  är  viktigt  för
ambulanssjuksköterskan. 

”Det spelar en oerhörd roll! Som i princip i alla svåra situationer så finns
det lägen där man känner sig helt ensam eller så känner man sig som en del
i ett team. Som jobbar tillsammans. ...det skapar en trygghet när man vet
var  man  har  varandra  och  framför  allt  när  man  kanske  har  liknande
kunskaper  och bakgrund.  Det  skapar en  oerhörd trygghet.  Som jag tror
återspeglas i princip allt man gör. Som även patienten märker tydligt.”

Enligt informanterna så finns inte denna känsla av trygghet och stöd hos alla kollegor på
deras arbetsplatser utan detta varierar. Yrkeskategori kan spela roll, men än mer spelar
den upplevda kompetensen hos kollegan och hur väl  man känner  varandra roll.  Det
finns  situationer  när  de  deltagande  ambulanssjuksköterskorna  upplever  att  de  varit
själva på plats och detta skapar en otrygghet att inte kunna vända sig till sin kollega som
då varit med. Att bli bekräftad i sina beslut av sin kollega och utföra uppgiften samspelt
med  varandra  är  positivt.  Att  känna  förtroende  för  kollegan  som
ambulanssjuksköterskan arbetar tillsammans med är betydelsefullt och inger trygghet. 

”Alltså att jobba med en sjuksköterska, där vi har delat ansvar, eller en har
väl huvudansvaret, men som sjuksköterskor har du ju samma kompetens i
grunden, sen kan du ju ha diverse vidareutbildningar, men att vara två är ju
helt klart en trygghet. Ibland kan man känna sig lite mer ensam och det har
inte  bara  att  göra  med  vad  man  är  för  yrkeskategori,  utan  det  är
kompetensmässigt vad man känner att man har för stöd av kollegan.”

”Det spelar stor roll. Hade jag åkt med någon som har mindre kunskap än
den kollegan jag åkte med så är det inte säkert att det här hade gått bra.
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...och bara den känslan kan man ju i efterhand få stor panik över. Och då
hade jag känt mig ensam, fruktansvärt ensam.”

Det  visade  sig  även  finnas  ett  behov  av  att  efter  en  händelse  som  en  prehospital
förlossning  få  ventilera  situationen  tillsammans  med  kollegan.  Att  reflektera  över
händelsen var för ambulanssjuksköterskan viktigt. 

Att vara på väg

Att ha lastat patienten och vara på väg mot sjukhuset upplevs som en ökad känsla av
trygghet.  Att  modern  som  är  i  förlossningsarbete  föder  i  ambulansen  upplevde
informanterna som säkrare än att förlossningen skulle ske i hemmet. De upplever även
att de gärna undviker en förflyttning av modern och det nyförlösta barnet på grund av en
rädsla  att  exempelvis  tappa  barnet  eller  att  navelsträngen  ska  fastna  i  något.  Några
informanter hade upplevt att navelsträngen varit väldigt kort och att det i och med detta
hade varit svårt att lasta mamman och barnet in i ambulansen när moderkakan ännu inte
kommit ut. 

”Jag känner mig mer trygg i att ha mamman som är i förlossningsarbete, i
värkarbete, i bilen än att ha det hemma.”

”Man vill ju iväg och man vill ju vara på rulle.”

Deltagare  beskrev  yttre  faktorer  som  väderlek  och  avstånd  till  sjukhus  som
omständigheter som kunde medverka till att deras känsla av trygghet påverkades.

”Samtidigt får man ju också tänka på att om det här inte blir så bra, ska vi
sätta  en  annan  bil  på  rull  eller  hur  tänker  vi  där.  Att  man  får  ha  en
beredskap.  Nu  var  vi  ju  själva  här.  Och  då  tänkte  jag  ju  på  det  här
snöovädret liksom och att man kunde köra 60-70 km/h ute på motorvägen
och vi var mitt emellan två ambulansstationer.”

Erfarenhetens betydelse 

Erfarenhet  spelar  roll  i  upplevelsen  av  trygghet.  Att  ambulanssjuksköterskan  själv
känner  sig  ha fått  erfarenhet  under  åren han eller  hon har  varit  yrkesverksam inom
ambulanssjukvården inger ett ökat lugn och en känsla av att ta det som det kommer. En
ökad känsla av trygghet i sin yrkesroll upplevs skapa lugn. 

”Man är väl lite mer soft i de flesta situationer. Även andra. Man kan inte
påverka det så mycket utan man får göra vad man kan. Då brukar det bli
bra.”
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”Erfarenhet, åldern, egna barn, eller att man är såpass trygg i sin yrkesroll
så man känner att man ställs inför prövningar och att man klarar av att lösa
dem. ...det här är ju en sån sak som man inte har varit med om, men ju mer
saker som man inte har varit med om och klarar av, desto tryggare blir man
väl kanske i att jag löser den här situationen och får jag en förlossning idag
så tänker jag väl såhär att, det kommer gå bra. Och går det inte bra, nej, då
får vi ta det då.”

Även  den  födande  moderns  erfarenhet  påverkar  känslan  av  trygghet  hos
ambulanssjuksköterskan.  Vårdas  en  omföderska  i  samband  med  en  prehospital
förlossning, så litar ambulanssjuksköterskan även till moderns tidigare erfarenheter och
upplever i och med detta en ökad känsla av trygghet. Har modern mer kontroll över
situationen, så upplevs ett ökat lugn hos ambulanssjuksköterskan. 

Kontakt med förlossningsavdelning

Att kunna kontakta förlossningsavdelningen på sjukhuset upplevs som ett bra stöd. Att
inte få tag i en barnmorska på förlossningen när det behövs leder till  frustration hos
ambulanssjuksköterskan. Att handha en förlossning prehospitalt och ha tillträde till en
barnmorska  samtidigt  i  telefonen  är  positivt.  Dock  finns  det  situationer  när
ambulanssjuksköterskan inte känner att det finns tid att samtala med en barnmorska utan
att de får hantera situationen själva och kontakta förlossningen efter att barnet är fött för
att meddela att de då är på väg. 

”De förlossningar jag har haft,  då har jag inte haft  barnmorskan i örat
liksom, så det kanske inte har någon konkret betydelse, men jag känner mig
lite  tryggare.  Men  när  det  väl  sätter  igång,  då  är  man  ju  själv,  lik
förbaskat!”

”Ja, men i de situationerna som jag varit i då har man varit där och då och
så har det löst sig. Det har vart en förlossning och man har inte känt att
man behöver ringa eller så. Jag ringde efter att min första förlossning var
färdig och sa att vi var på väg liksom. Sa vad jag hade gjort och frågade om
de tyckte jag skulle göra något mer. Bara kollade av läget så mer och att vi
var på väg in med mamman och barnet.”

Att  bli  dåligt  bemött  av  förlossningen,  vilket  enligt  vissa  informanter  har  inträffat,
upplevdes  som  tråkigt  och  onödigt.  Det  finns  en  önskan  att  få  bekräftelse  av
barnmorskorna på förlossningen för att själv få ökad kunskap och få veta vad som gjorts
rätt  eller  eventuellt  fel.  Att  bli  tråkigt  bemött  och  bara  få  negativ  respons  gav
ambulanssjuksköterskan  en  känsla  av  frustration.  Ambulanssjuksköterskor  upplevdes
kunna känna att barnmorskor kan ha en oförståelse för ambulanssjuksköterskans villkor
vid prehospitala förlossningar jämfört med förlossningar inom förlossningsavdelningens
trygga  väggar.  Att  bli  förstådd  och  lyssnad  på  känns  viktigt  och
ambulanssjuksköterskan vill att barnmorskor ska ha en förståelse för att en prehospital
förlossning inte är lik de som sker på en förlossningsavdelning. Det finns en vilja att ta
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lärdom av händelserna för att kunna ta den med sig till nästa gång som något liknande
inträffar.  

3) Känslan av att vilja finnas där för modern

En lugn fasad

En prehospital förlossning bidrar till en ökad stress hos ambulanssjuksköterskan. Denna
stress kan dock oftast tyglas och behållas inombords, utan att i någon nämnvärd 
utsträckning behöva återspeglas utåt sett. I samband med en prehospital förlossning är 
ambulanssjuksköterskan av uppfattningen att det inte går att veta vad man kan förvänta 
sig under förloppets gång. Oväntade situationer kan uppstå, men det finns en vilja att 
även då upprätthålla ett lugnt yttre. 

”Min kollega som jag jobbade ihop med, vi var ett riktigt radarpar, som
kan varandra utan och innan, så vi kunde nog uppträda lugnt även om vi
nog hade en inre stress. Det gick ju inte riktigt som vi förväntade oss.”

”...att behålla lugnet gentemot mamman som ligger där. ...när det inte blir
som man tänker.  Där kunde jag liksom känna vikten av att  jag och min
kollega är såpass samspelta. ...så jag kunde liksom förmedla mig, för det
var egentligen den viktigaste uppgiften vi hade, förutom att lösa situationen
med peanger som inte var funktionella!” 

I  vissa  situationer  ikläder  sig  även  ambulanssjuksköterskan  nästan  som  en
skådespelarroll för att denna lugna atmosfär ska upprätthållas, trots det inre kaos som
han eller hon kan känna. Det finns en strävan att skapa ett tryggt vårdutrymme för att få
modern att känna sig lugn. 

”Precis som jag berättade om när huvudet stod i genomskärning och det
hände ingenting mer! Och att då vara lugn i den situationen och låtsas som
att  det  här  är  ingen  fara,  det  här  gör  vi  varje  dag!  Att  förmedla  det
budskapet till familjen. Det är klart, det krävs lite rutin, men det går.”

Att för ambulanssjuksköterskan behålla detta lugn vid en oförutsedd händelse kan vara
svårt, men betydelsen av tryggheten i kollegan i ambulansen spelar roll för att hjälpa
ambulanssjuksköterskan  att  behålla  en  lugn  fasad.  En  nära  relation  till  sin  kollega
hjälper ambulanssjuksköterskan att behålla lugnet och kommunikation sker även med
hjälp av kroppsspråk.

”Vi tittade, alltså vi använde blickar jättemycket för att på något sätt få 
ihop detta och jag minns, det är ju det här som är så konstigt när man går 
in i sån stress på något sätt, jag minns fragment på vad min kollega hade 
för tonläge, inte vad jag hade för tonläge, utan mer vad min kollega sa och 
allt hon sa sa hon med ett lugn, fast jag såg något annat i hennes ögon 
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liksom. Och hon upplevde samma sak med mig, att det jag sa var väldigt 
lugnt, men det upplevde ju inte jag för att jag var så fruktansvärt stressad 
inombords.”

Att vara en trygghet för modern

Det finns en vilja att  skapa en lugn och trygg situation för den förlösande modern.
Ambulanssjuksköterskan gör vad han eller hon kan för att deras patienter ska få uppleva
en så bra situation som möjligt, trots den inre stress och otrygghet som de kan känna.
Det finns en strävan efter att vara professionell utåt sett och inte visa sig osäker inför
patienten. 

”Vår viktigaste uppgift att göra det här på ett sätt så mamman kommer ihåg
det. Det här är ju liksom mammans höjdpunkt i livet, den här förlossningen
kommer hon alltid att minnas. Så man måste vara väldigt noga med att det
här är något trevligt liksom. Samtidigt som man har ett sånt stresspåslag!”

”De vet ju inte om hur osäkra vi är i vissa lägen, men det visar man ju inte.
Och de har väl höga tankar om ambulanspersonal och sådär. Jag tror till
och med att hon sa det att vad skönt att ni är här! Så jag tror absolut att
hon kände sig lugnare när vi kom.” 

Ambulanssjuksköterskor  är  av  uppfattningen  att  modern  känner  sig  trygg  i  dennes
händer. Trots den inre stress som ambulanssjuksköterskan upplever, så är ändå känslan
av att vara en trygghet för den förlösande modern något som ambulanssjuksköterskan
känner.

Upplevelsen av de förväntningar som ställs på ambulanssjuksköterskan

Informanterna upplevde att den födande modern och eventuella anhöriga förväntar sig
att  ambulanssjuksköterskor  ska  ha  tillräckligt  med  kunskap  för  att  kunna  hantera
situationen i samband med en prehospital förlossning och de eventuella komplikationer
som där skulle kunna uppstå. 

”Det krävs att vi är skarpa i det läget, då ska vi kunna allt om det här på
något sätt. Det förväntas av dig. Du ska kunna lösa den här situationen.
...det är helt andra förväntningar på en vid en prehospital förlossning än
vad det är vid andra typer av händelser, tycker jag.”

Det kan finnas en upplevelse av att det är kaosartat på platsen vid en förlossning utanför
sjukhus innan ambulansen kommer dit.  När ambulanspersonalen anländer så upplevs
det dock infinna sig ett visst lugn.
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”Ofta upplevs situationen ganska panikartad när pappan och mamman är
själva och det är ett pågående värkarbete. Då är min uppfattning att det är
lite panik och sen när vi kommer så lugnar det sig liksom, nu är hjälpen
här! Att de lägger sig litegrann i våra händer, vi kommer och tar över. Så
jag tror att deras uppfattning är att det är en lättnad att vi är på plats och
att de ser oss som att vi kan det här och vi är duktiga och ja... det känns
som att de får ett förtroende för oss tycker jag.”
 
”Hon blev nog lugn när vi kom... ...jag tror att deras uppfattning om när
ambulansen kommer är att de pustar ut och känner att det är skönt, att nu
får vi hjälp.”

Upplevelsen av förhållandet till modern/föräldrarna

”Hon hade faktiskt mer eller mindre lämnat över sig till oss kände jag. Hon
orkade nog inte. Hon hade lämnat över helt. Det hade hon gjort.”

Det  finns  en  uppfattning  av  att  modern  lämnar  över  sig  i  ambulanssjuksköterskans
händer vid dennes ankomst till platsen. Trots krystvärkar brukar det gå att samtala med
modern  emellan  dessa  för  att  börja  skapa  en  relation.  Ibland  är  det  dock  svårt  att
etablera en initial kontakt då modern är såpass inne i sig själv och i sitt värkarbete med
den smärta som detta innebär. Detta gör i motsats till ovan att hon ibland nästan inte ens
bekräftar ambulanssjuksköterskans ankomst. 

”Hon reagerade egentligen ingenting när vi kom. Hon var ju liksom mitt
uppe i det här och då tror jag inte man tänker så mycket. Hon låg ju där
spritt språngande naken och hon sket ju fullständigt i det liksom! Hon hade
inte brytt  sig om vi kom in ett  helt  kompani! Haha. ...men vi  fick ju lite
kontakt emellanåt sådär. Man fick presentera sig iallafall.”

En god relation med modern kom dock att skapas, om inte direkt, så i ett senare skede.
En tacksamhet från henne och eventuella anhöriga på platsen finns över att ambulansen
kommit  till  deras hjälp. Ett  förtroende gentemot ambulanssjuksköterskan skapas ofta
snabbt och modern och anhöriga litar på dennes kunskaper. Att modern blir lugnare av
att ambulanssjuksköterskan anländer är en uppfattning.

”Det är ju en sak i vårt jobb att även fast du inte kan allting så måste du ju
inge ett förtroende och att de känner sig trygga med dig. Så det ingår ju
även om jag känner mig stressad i  en situation,  som till  exempel  vid en
förlossning, så får jag ju ändå försöka jobba professionellt och göra mitt
bästa och inge ett  förtroende till  både mamman och pappan att  det  här
kommer gå bra och vi löser detta. Man har en yttre fasad som är lugn men
innerst inne kan man nog känna sig lite stressad och jag hoppas att de inte
märker det, men man hör ju ofta att åh, vad skönt att ni kommer!”
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Vissa informanter upplevde att de kände en tacksamhet från pappornas sida när de kom
till en plats som var i kaos. Pappan visste inte riktigt hur han skulle hantera situationen
eller agera. Informanterna upplevde att de, när allt var färdigt, kände en stor tacksamhet
från pappornas sida över att de sluppit vara själva i detta och hjälpa sin partner.  

”...när vi lämnade av så upplevde jag att han på något sätt hade insett att
det här hade varit lite kämpigt för mig och min kollega. Så han var nog
väldigt tacksam, för annars hade han haft den här förlossningen i sin bil.
Han förstod ju också i och med att barnet hade navelsträngen runt halsen,
hur skulle han ha löst det? ...när han förstod det så tror jag tacksamheten
gentemot att vi hade kommit var så mycket större och att han, alltså han var
väldigt tacksam för vår insats och vårt jobb liksom.”

4) Betydelsen av kunskap

Bristande kunskap

Bristen på kunskap inom förlossningsvård finns hos deltagarna och de upplever att detta
framför  allt  gäller  komplikationer  som  skulle  kunna  tillstöta  i  samband  med  den
prehospitala  förlossningen.  Trots  att  informanterna  kände  att  de  kunde  hantera  den
okomplicerade förlossningen, så upplevde de att de hade för lite kunskap även här och
detta påverkade deras känsla av stress i situationerna, som de hamnade inför.

”En förlossning med ett vanligt förlopp som går komplikationsfritt, vilket de
flesta  förlossningar  som  sker  i  ambulansen  gör,  där  känner  jag  mig
kompetent att klara av det, men det är väl om något går utanför den mallen.
Och det vet man ju aldrig förrän efteråt.”

”Jag känner inte att uppgiften är övermäktig, en normal förlossning. Men
just om det skulle bli problem, där känner man ju att man saknar mycket.
Om det skulle  krångla,  säg om fötterna skulle  komma ut då blir  man ju
såhär, vad gör jag nu liksom?”

En  prehospital  förlossning  tillhör  inte  ett  av  de  vanligare  larmen  för
ambulanssjuksköterskan.  Detta  kan  leda  till  att  det  även  vid  en  komplikationsfri
förlossning ibland kan vara svårt att veta vad som är normalt eller inte. En känsla av att
känna sig begränsad i sin kompetens finns och ambulanssjuksköterskan tänker på vad
som skulle kunna inträffa om komplikationer tillstöter. 

”Även om de kommer ut  som de ska och sådär,  så är det  ju en väldigt
ovanlig situation för många, att se ett helt nyfött barn liksom. Hur lång tid
tar det innan den början andas? Färgen som är dålig? Man behöver rensa
luftvägarna lite? Hur man ska göra med navelsträngen och ja. Massa såna
där saker som jag tror gör att det blir en helhets, alltså att man känner sig
osäker.”
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Ambulanssjuksköterskan  förbereder  sig  för  det  oväntade,  men  i  samband  med
prehospitala förlossningar så kan en kunskapsbrist finnas som gör att han eller hon inte
alltid känner att de vet hur de ska reagera korrekt. Ambulanssjuksköterskan förbereder
sig  många  gånger  på  väg  ut  till  en  pågående  förlossning  genom  både  mental  och
praktisk  förberedelse,  genom  att  gå  igenom  de  behandlingsriktlinjer  som  finns.
Deltagarna  i  studien  upplevde  dock  att  dessa  behandlingsriktlinjer  berör  en  normal
förlossning och de önskade att det fanns mer information om de komplikationer som
skulle kunna uppstå. Ambulanssjuksköterskan kan gå igenom olika scenarier i huvudet
för att förbereda sig på vad som skulle kunna hända och hur denne då förväntas agera.
Att känna sig förberedd upplevdes påverka tryggheten som ambulanssjuksköterskan vill
känna.  Under  framkörning  till  en  prehospital  förlossning  förbereder  sig
ambulanssjuksköterskan lite extra jämfört med andra larm.
 

Svårt att få rutin

Då prehospitala förlossningar sker sällan, så kan det vara svårt att få praktisk rutin kring
händelsen. Ambulanssjuksköterskan kan införskaffa sig den teoretiska kunskapen men 
när det gäller förlossningar så finns en önskan att även känna sig tryggare i det praktiska
handhavandet. Detta kan ambulanssjuksköterskan idag sakna.  

”Det är ju lite svårt i och med att det är sällanhändelser, så det är ju lite
svårt att se vad som är fullständigt normalt eller inte. Man hinner inte få
någon rutin på det.”

”Det är mycket som förväntas av en, att man ska kunna lite om allt möjligt
och  att  man  har  en  relativt  låg  frekvens  av  förlossningar  så  det  är  en
utmaning att komma ihåg det.”

”Skulle det hända något så står man ju där ganska risigt liksom. Man har
inte övat, man har inte kunskapen och man har inte hospiterat och sådär.”

”Du får ingen rutin på de här körningarna utan det är ju mer som att vi
hoppas att det går bra. Så är det ju.”

Det upplevs finnas en rädsla och okunskap hos ambulanssjuksköterskor både gällande
hanteringen  av  den  födande  modern  och  hanteringen  av  ett  nyförlöst  barn.
Kunskapsbristen  verkar  dock  vara  som  störst  gällande  hanteringen  av  det  nyfödda
barnet  och  framför  allt  om  det  är  ett  barn  som  är  dåligt  som  har  fötts.
Ambulanssjuksköterskor vårdar dessa små barn såpass sällan att det inte går att få den
praktiska rutinen kring detta.  En vuxen patient med en inre blödning, i  detta fall  en
eventuell postpartumblödning, upplever sig ambulanssjuksköterskan klara bättre då det
oftast inom ambulanssjukvården är vuxna människor som vårdas.

”Små, små barn är oerhört svårt att ta hand om och det är också sällan det
händer, så vi har dåligt med rutin på det. Dålig klinisk blick kanske också.
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Så det är lätt att bli lite handfallen. Och lite svårt att vårda och hantera små
barn, så det är nog mest det jag är rädd för.” 

”Om man skulle behöva suga eller ventilera eller så, allting är så smått och
så skört.”

En rädsla för komplikationer

Om komplikationer i samband med förlossningen eller i skedet därefter skulle uppstå
upplever  ambulanssjuksköterskor  en  rädsla  att  inte  kunna hantera  situationen.  Vissa
deltagare i studien var av uppfattningen att ”vi får ta det då”, om något oväntat skulle
inträffa och att de ändå kunde känna sig lugna i tanken att ”det brukar gå bra”. Dock
kände även de som arbetat inom ambulansen en längre tid att kunskap ibland saknades
vid de komplikationer som skulle kunna tillstöta i samband med en förlossning. 

”Jag känner annorlunda idag, jag kan ta en förlossning och jag löser det,
eller vi löser det, men sen har jag fortfarande det här om det skulle hända
något  med  mamman eller  barnet.  Det  är  en  farhåga  jag  har.  Och  där
känner jag mig begränsad.”

”Man inser ju att det är så otroligt viktigt, inget får ju gå fel liksom! ...och
just att man vet att det kan bli komplikationer med blödningar och att när
det väl går fel, många andra saker känner man nog att det här har jag ändå
koll på, men återigen, man har inte full koll på det här om det skulle börja
krångla liksom.”

Det finns även en rädsla för ambulanssjuksköterskor att de skulle kunna hamna i en
situation  med  två  dåliga  patienter  i  samband  med  en  prehospital  förlossning.
Komplikationer skulle kunna uppstå för både det nyfödda barnet och modern samtidigt.
Att då vara ensam i denna situationen är en farhåga för ambulanssjuksköterskan. Denne
känner även att det vid en förlossning alltid borde larmas ut två ambulanser just för att
risken att få två patienter föreligger. 

”...man  tänker  att  barnet  ska  sätta  sig  fast  eller  ha  navelsträngen  runt
halsen eller att man ska få ut ett barn med dålig andning. Sen tänker jag ju
även på det här, det här tänker jag när vi är en bil på förlossningar, att om
det skulle hända något med barnet och säg att mamman skulle blöda, då
har du helt plötsligt två patienter att ta hand om så egentligen borde det
alltid vara två bilar på förlossning med tanke på att man faktiskt har två, att
det skulle kunna bli två patienter.”

Att  känna  ett  krav  på  sig  att  kunna  hantera  olika  situationer  finns  hos
ambulanssjuksköterskor, men när det gäller små barn så kan detta kravet upplevas som
ännu  större.  Det  får  inte  gå  fel  är  en  tanke  som ambulanssjuksköterskan  känner  i
samband med vårdande av små barn. 
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”Det kan potentiellt bli två dåliga patienter, man har dålig rutin, det är inte
riktigt det man gör till vardags. Ett barn förväntas ju alltid överleva.”

”Ett barn som kommer ut förväntas jag ju rädda, så det tycker jag är lite
mer  skrämmande.  Det  är  nog  rädslan  att  misslyckas  med  barnet  som
skrämmer mig mest.”

Trots kraven som ambulanssjuksköterskan kan känna och en rädsla för att något ska gå
fel, så kan denne ha en tro på att  det rent erfarenhetsmässigt  brukar gå bra.  Att för
ambulanssjuksköterskan tänka att det statistiskt sett brukar gå bra kan lugna något i en
stressfylld  situation,  som  nästan  alltid  ändå  ger  ambulanssjuksköterskan  ett  extra
adrenalinpåslag. 

”För det första så vet du inte vad det är för patient som kommer ut, du har
ingen aning om hur den mår. Och där försöker jag liksom realistiskt tänka
att av väldigt många förlossningar så kommer det ut ett friskt barn liksom.
Ett barn som kommer sig och som är fin i färgen och sådär. Så är det oftast.
Och det försöker jag ju lugna mig själv med.”

Ambulanssjuksköterskan försöker tänka att av alla de barn som fötts i ambulansen så
har det i de allra flesta fall gått bra. Trots detta så släpper ambulanssjuksköterskan aldrig
tanken helt på att något oväntat skulle kunna inträffa, men denne försöker att förlita sig
till hoppet om att allt kommer att gå bra. 

Viljan till kompetensutveckling

Det  finns  en  vilja  till  ökad  kunskap  och  utveckling  inom  förlossningsvård  hos
ambulanssjuksköterskor.  Detta  gäller  kunskap  om  en  normal  förlossning,  men
framförallt  kunskap om de komplikationer som skulle kunna uppstå och hur man då
prehospitalt  ska  hantera  dessa  situationer.  Förslag  som  deltagarna  hade  till
kompetensutveckling  på  arbetsplatsen  är  exempelvis  att  låta  en  barnmorska  från
förlossningen komma och föreläsa på ett  APT (arbetsplatsträff).  Deltagarna  önskade
även  att  få  hospitera  på  förlossningen  för  att  lära  sig  mer  av  det  praktiska  i
handhavandet av en förlossning. Att få se hur barnmorskorna arbetar och få vara med
och förlösa  ansåg deltagarna  vore  positivt  och  detta  hade  gjort  att  de  känt  sig  mer
kompetenta att klara dessa situationer prehospitalt.

”Jag  skulle  vilja  hospitera  på  en  förlossningsavdelning  med  stor
omsättning, så att man fick mycket kvantitet och får se förlossningarna och
hur barnmorskorna hanterar förlossningssituationen.”

Att få möjlighet att under arbetstid få hospitera på förlossningen ansågs viktigt. Idag är
detta något som ambulanssjuksköterskan kan göra frivilligt på sin fritid, men deltagarna
ansåg att detta är något som borde ingå i arbetet. De var av uppfattningen, att det borde
vara  självklart  att  om  man  aldrig  varit  med  om  en  förlossning  tidigare,  så  borde
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möjligheten ges att få hospitera innan man som ambulanssjuksköterska kan få ett larm
om just en pågående förlossning. 

”...förlossning och så, det kan man ju inte läsa sig till liksom. Det måste
man ju få öva på. praktiskt. Och där känner man ju när man pratar med
folk,  att  man  har  ofta  det  som  exempel  att  man  skulle  vilja  gå  på
förlossningen. Så där tycker jag arbetsgivaren har lite att jobba på. Och
möjligheten att hospitera tycker jag borde vara självklar.”

Att öka sin kunskap ansågs av ambulanssjuksköterskan leda till minskad stress och ett
större lugn i samband med en prehospital förlossning och detta var en önskan. 

DISKUSSION

Metoddiskussion

Initialt  innan  studien  påbörjades  ansökte  författarna  om  verksamhetschefens
godkännande och informerade denne om studiens syfte. När detta blev beviljat genom
ett  skriftligt  godkännande  kontaktades  även  avdelningscheferna  för  de  områden  där
eventuella  deltagande  ambulanssjuksköterskor  arbetade  och  information  om  studien
delgavs  även  dem.  Vid  tillfrågande  av  informanter  informerades  dessa  också  om
studiens  syfte  och  även  de  fick  skriftligen  godkänna  sin  medverkan.  De  blev  alla
informerade om att de när som helst under studiens gång kunde kontakta författarna och
avbryta  sin  medverkan.  Det  har  inte  varit  någon  deltagare  som valt  att  göra  detta.
Deltagarnas identitet har även den värnats om och de går ej att identifiera i studien.
Intervjumaterial har endast varit åtkomligt för författarna själva och förvarats i deras
hem. 

Inför  intervjuerna  och  under  studiens  gång  har  en  aktsamhet  gällt  för  den  egna
förförståelsen. Eftersom forskarna i studien själva arbetar inom ambulansverksamheten
finns  en  förförståelse  och  egna  tankar  kring  ämnet  prehospitala  förlossningar.  Då
forskningen har bedrivits  med en induktiv ansats är  detta  något som forskarna varit
medvetna  om under  hela  processen  för  att  inte  påverka  resultatet  åt  något  håll.  En
öppenhet har funnits för att se både positiva och negativa aspekter på ämnet eller bara
generella tankar och känslor som har dykt upp under intervjuerna. 

Informanterna kunde tydligt redogöra för händelserna de varit med om trots att vissa
hade ägt rum fler år tidigare. Flera uttryckte att en förlossning var ett larm som man
minns och de uppgav sig nästan känna samma känslor om igen vid berättandet, som de
hade  upplevt  i  samband  med  den  prehospitala  förlossningen.  Trots  detta  skulle  ett
problem kunna vara det faktum att vissa av händelserna som ambulanssjuksköterskorna
berättade om just hade ägt rum flera år tidigare. Prehospitala förlossningar sker relativt
sällan och att minnena från händelserna inte är helt färska skulle kunna påverka studiens
resultat, då det kanske inte är så lätt att kunna återberätta på ett helt korrekt sätt. Vissa
minnen kan ha fastnat mer än andra, vilket i sin tur skulle kunna påverka resultatet åt
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endera hållet.  Någon av intervjupersonerna har  varit  med om en förlossning och en
annan tio. Frekvensen kan spela roll. Frekvensen kan även ha gett upphov till referenser
som kan ha lett till en ökad trygghet till just den intervjupersonen, som kan ha samma
utbildning  och yrkeserfarenhet  som den som bara  har  varit  med  om en prehospital
förlossning.  Vad  som  informanterna  i  studien  dock  har  uttryckt  är  att  prehospitala
förlossningar är händelser som sätter sina spår och deras beskrivningar som de delat
med sig av har varit detaljrika.

Studiens  syfte  är  att  belysa  ambulanssjuksköterskans  upplevelser  av  prehospitala
förlossningar.  För att  kunna svara på syftet  valdes en kvalitativ innehållsanalys med
induktiv ansats i enlighet med Elo och Kyngäs (2008). Metoden valdes för att på ett
djupare  sätt  få  en  förståelse  för  hur  ambulanssjuksköterskor  upplever  prehospitala
förlossningar.  Denna  metod  passade  bra  då  den  även  enligt  Polit  och  Beck  (2016)
inriktar  sig  på  den  upplevda erfarenheten  hos  intervjupersonen och att  det  är  deras
livserfarenheter som undersöks. Kvale och Brinkman (2014) beskriver att målet med
metoden är att få informanten att så noggrant som möjligt beskriva sina upplevelser för
att  få  mångsidiga  beskrivningar  som  ger  forskarna  en  helhetsbild  och  en  djupare
förståelse för informanternas upplevelser. 

Skälet till att just gruppen ambulanssjuksköterskor valts i studien är att de ska ha den
bäst  anpassade  utbildningen  för  att  arbeta  inom  ambulanssjukvård.  Trots  detta  så
uppfattas  det  finnas  en  bristande  kunskap  hos  ambulanssjuksköterskor  gällande
prehospitala förlossningar. Det finns flera andra kategorier av sjuksköterskor med eller
utan specialistutbildning som är yrkesverksamma inom ambulanssjukvård samt ett antal
ambulanssjukvårdare.  Det  hade givetvis  varit  intressant  att  undersöka även dem och
eventuellt  jämföra  dem  med  ambulanssjuksköterskor.  Då  författarna  anser  att  en
begränsning i  valet  av  deltagare  behövde göras  valdes  just  ambulanssjuksköterskors
upplevelser  att  undersökas.  I  valet  av informanter  eftersträvades  en jämn fördelning
mellan könen. Då författarna dock bestämt sig att göra fyra intervjuer var blev det för
den  ena  författaren  en  lite  ojämn  fördelning  då  det  inte  fanns  fler  än  en
ambulanssjuksköterska av det kvinnliga könet att intervjua inom upptagningsområdet.
Enligt  Granheim  och  Lundman  (2004)  är  det  bra  att  ha  ett  brett  urval  av
intervjupersoner,  gällande  exempelvis  ålder  och  kön  i  en  studie  för  att  få  fram
varierande  upplevelser  hos  deltagarna.  Det  leder  till  att  olika  aspekter  av  samma
fenomen framkommer och insamlad data får ett rikare innehåll.

Semi-strukturerade intervjuer användes för att på ett naturligt sätt få igång ett samtal.
Intervjuerna spelades in med ljudupptagning och intervjufrågorna var av öppen karaktär
utifrån en intervjuguide. Enligt Kvale och Brinkmann (2015) är den semi-strukturerade
intervjun som ett vardagssamtal men med en dialog som har ett syfte. En nackdel med
att välja intervjuer som datainsamlingsmetod är att författarna inte har gjort detta innan.
Vissa intervjuer blev kortare och mindre innehållsrika än andra. Författarna hade kunnat
utföra  en  pilotintervju  i  övningssyfte  och  där  fått  mer  erfarenhet  inför  kommande
intervjuer. Dock utvärderade författarna de två första intervjuerna som gjordes. Insamlat
material utifrån den frågemall som tagits fram svarade på syftet och mallen fortsatte att
användas. Kvale och Brinkman (2015) menar att det krävs hård träning för att nå de
egenskaper och färdigheter som behövs för att kunna genomföra en intervju med hög
kvalité. De menar att till exempel tonfall, pausering och att kunna skapa en bra relation
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till den som intervjuas fås genom praktisk övning.

Ett  alternativ  till  den semi-strukturerade intervjumetoden som använts  hade varit  att
använda sig av fokusgrupper där informanterna sitter ner flera tillsammans och samtalar
kring ämnet i grupp. Möjligheten finns att denna metod hade kunnat ge utrymme för en
än mer givande diskussion, men metoden hade också kunnat riskera att hämma vissa av
deltagarna  då  några  kanske  hade  kommit  mer  till  tals  än  andra.  Enligt  Dahlberg,
Dahlberg och Nyström (2008) kan minnen väcka starka känslor hos deltagare i samband
med att de berättar om dem. Dessa känslor kan också leda till obehag för deltagaren.
Författarna  i  studien  har  varit  lyhörda  inför  informanternas  känslor  i  samband med
intervjuerna  och som författarna  ser  det  så  överväger  fördelarna med studiens  syfte
nackdelarna med de jobbiga känslor som eventuellt skulle kunna uppstå hos deltagarna.
Det är viktigt att kunna anpassa intervjuerna och hela tiden känna av de deltagandes
reaktioner och känslor (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008).

Ljudinspelningarna transkriberades rakt av i enlighet med Elo och Kyngäs (2008), men
även Lindseth och Norberg (2004) betonar vikten av detta. Enligt dem ska materialet
även lyssnas igenom efter transkribering samtidigt som texten läses. Korrigeringar ska
om  nödvändigt  ske.  Materialet  som  framkom  ur  intervjuerna  har  lästs  igenom
upprepade gånger för att författarna skulle kunna bilda sig en uppfattning av materialet
som helhet i enlighet med Elo och Kyngäs (2008). Lindseth och Norberg (2004) menar
även att det är av stor betydelse att läsa igenom materialet med ett öppet sinne, vilket
författarna  försökt  göra,  dock  med  en  medvetenhet  om  den  egna  förförståelsen.  

Enligt Eriksson och Martinsen (2012) uttrycks inte alltid samma sak med samma ord.
De menar att det gäller att förstå innebörden i materialet och att människor uttrycker sig
på olika sätt men kanske egentligen menar samma sak. Det gäller att vara öppen och
tolka  materialets  innebörd.  Då  åtta  deltagare  intervjuats  i  studien  har  författarna
upptäckt att vissa varit mer öppna med sina tankar och känslor än andra. Det har i vissa
fall varit svårare att få fram utförliga svar från informanterna trots att öppna frågor har
använts vid intervjuerna. Trots detta anser författarna att insamlat material varit rikt på
meningsbärande innehåll. Transkriberingarna lästes igenom med ”pennan i handen” och
sub-kategorier  bildades  som  i  ett  senare  skede  grupperades  in  i  ett  antal  mer
övergripande kategorier. Elo och Kyngäs (2008) beskriver att forskarens tolkning här
medverkar  till  att  bilda  dessa olika  kategorier  genom de val  som denne gör.  Dessa
kategorier  som  bildas  ska  tillsammans  bidra  till  att  beskriva  det  fenomen  som
undersökts. Forskaren måste även enligt Polit  och Beck (2016) bekanta sig väl med
materialet  för att  kunna förstå  det  och forma kategorier  med betydelsefullt  innehåll.
Vidare är en innehållsanalys en flexibel metod som kan vara en utmaning för forskaren,
men Elo och Kyngäs (2008) menar att den görs såpass svår eller enkel som forskaren
vill. Guidas bara forskaren av sitt syfte under analysprocessen är det en bra metod att
använda sig av inom vårdvetenskaplig forskning som syftar att  beskriva upplevelser.
Författarna har försökt att guidas av sitt syfte att beskriva just ambulanssjuksköterskans
upplevelser i samband med prehospitala förlossningar. 
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Trovärdighet

Enligt  Elo  och  Kyngäs  (2008)  stärks  trovärdigheten  i  redovisat  material  genom att
analysprocessen och resultatet beskrivs detaljerat. Detta ger läsaren en egen förståelse
för  studiens  styrkor  och  begränsningar.  Resultatet  beskrivs  utifrån  framtagna  sub-
kategorier och kategorier. Enligt Polit och Beck (2016) behöver det i studien visas en
tydlig  länk  mellan  insamlad  data  och  utskrivet  resultat  för  att  öka  forskningens
trovärdighet.  Detta  görs  genom  att  tydligt  beskriva  analysen  detaljerat  samt  att
demonstrera en övergripande bild av materialet  genom att  visa det i  någon form av
tabell (Polit & Beck, 2016). Enligt Elo och Kyngäs (2008) är även citat ett sätt att styrka
studiens  trovärdighet  och  autentiska  citat  har  använts  som ordagrant  beskriver  vad
deltagaren i intervjun har sagt. Det ska dock ej gå att identifiera personen bakom citatet.
Informanterna  som deltog  i  studien  var  av  olika  kön  och  hade  olika  åldrar.  Enligt
Graneheim och Lundman (2004) ger olika ålder, kön och erfarenheter ett rikare material
som leder till en ökad trovärdighet.

Crotty (2003) beskriver att en studie likt denna inte resulterar i en definitiv sanning,
utan är ett sätt att beskriva en upplevd livsvärld. Lindseth och Norberg (2004) menar
även de att man genom en sådan här studie inte finner den enda sanningen utan ett sätt
att se på ett fenomen utifrån deltagarnas upplevda livsvärld. Det är enligt Crotty (2003)
författarnas uppgift att styrka det som framkommit i studien så att läsaren får förtroende
för resultatet. Att beskriva detaljerat hur studien och analysen har gått till är ett exempel
på hur forskaren kan försvara sitt resultat och det blir därmed trovärdigt (Crotty, 2003).
Granheim och Lundman (2004) menar att det under processens gång är bra och ökar
validiteten i studien om det finns någon ytterligare person med expertis inom området
som forskarna kan föra en dialog med. Under studiens gång har en handledare följt
författarnas arbete och bidragit med sin kunskap. 

Vetenskapsteoretiska överväganden

En kvalitativ studie kan vara komplex då den till mångt och mycket beror på forskarens
analytiska förmågor (Elo & Kyngäs, 2008). Som tidigare nämnt har författarna under
studiens gång varit medvetna om den egna förförståelsen och varit aktsamma inför den
för att inte påverka resultatet. Arbetet med studien har fått ta den tid som behövs och
forskningsprocessen kräver enligt  Polit  och Beck (2016) mycket tid av forskaren då
intervjuerna  kan  generera  en  stor  datamängd.  I  en  kvalitativ  undersökning  kan
intressanta fynd framkomma i materialet som inte är relaterade till ämnet. Det är under
processen  av  en  innehållsanalys  med  induktiv  ansats  då  viktigt  att  hela  tiden  ha
frågeställningen och syftet med forskningen i huvudet, som en guide till att hitta data
som svarar på detta (Elo & Kyngäs, 2008). Författarna har följt studiens syfte med att
finna upplevelser med meningsbärande karaktär under analysprocessen och upplever att
en innehållsanalys med induktiv ansats har varit en bra och relevant metod att använda
sig av för att svara på syftet.
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Resultatdiskussion

En prehospital förlossning verkar vara en upplevelse som för ambulanssjuksköterskan
sätter  sina spår och väcker mycket  känslor.  Det handlar  om känslor som glädje och
lycka,  men  även  obehag  och  osäkerhet.  Skräckblandad  förtjusning  upplevde  några
ambulanssjuksköterskor  och kände att  trots  den utmaning en prehospital  förlossning
innebar  så var det  roligt  att  få  pröva sina kunskaper  och på så vis  ett  stimulerande
ambulansuppdrag. Deltagarna hade delade åsikter gällande den känslan som de hade
inför ett larm som innebar en förlossning. Det fanns de som upplevde denna utmaning
som positiv, men det var också några som kände motsatsen och inte direkt jublade över
en prehospital förlossning. Erfarenheten verkade här även spela roll och de som arbetat
längre  inom  ambulansyrket  upplevdes  ha  en  lugnare  attityd  när  de  tog  sig  an  en
förlossning än de som var något yngre inom yrket. En känsla av att med åren ta det lite
som det kommer verkade finnas och en känsla av att det erfarenhetsmässigt brukar gå
bra. Trots erfarenheten kan  ambulanssjuksköterskor känna ett ökat adrenalinpåslag i
samband med en prehospital förlossning som de inte känner vid alla typer av larm. 

Vad  som  framkommer  tydligt  är  att  en  prehospital  förlossning  för
ambulanssjuksköterskan är  förknippad med  en  inre  stress.  Bohström,  Carlström och
Sjöström  (2017)  menar  även  de  att  en  förlossning  är  en  stressfaktor  för
ambulanssjuksköterskan.  Informanterna  i  studien  upplevde  alla  denna  stress  och  de
uttryckte att orsaken var att en prehospital förlossning är en situation där de känner att
de  inte  har  full  kontroll.  Denna  brist  på  kontroll,  uppgav  de,  orsakades  av  en
kunskapsbrist  inom området.  Även  Haglund Aladdin,  Jacobsson, Sandberg och Lilja
(2004) menar  att  det  finns  kunskapsbrister  hos  ambulanssjuksköterskan  gällande
prehospitala  förlossningar  och att  ambulanssjuksköterskan bör  kunna identifiera  och
behandla olika komplikationer hos mamman och barnet. En okomplicerad förlossning
uppgav sig informanterna kunna hantera,  men rädslan att  någon komplikation skulle
tillstöta  under  förloppets  gång  gjorde  att  de  kände  en  stress  genom  hela
förlossningsprocessen.  Det  finns  en  rädsla  att  inte  kunna  hantera  de  eventuella
komplikationer som skulle kunna uppstå och ambulanssjuksköterskorna känner att det
här finns brister i deras kunskaper.  Haglund Aladdin, Jacobsson, Sandberg och Lilja
(2004)  menar  att  denna  bristande  kunskap  leder  till  en  osäkerhet  hos
ambulanssjuksköterskan.  Det  kan  hos  ambulanssjuksköterskan  finnas  bristande
kunskaper även gällande en normal förlossning och informanterna uttryckte att de inte
alltid  visste  vad  som var  helt  normalt  i  situationen  eller  inte.  Ökad  kunskap  inom
förlossningsvård  hade  kunnat  leda  till  en  förbättrad  patientsäkerhet  för  den födande
modern  och  det  nyförlösta  barnet  och  den  mentala  påfrestning  som
ambulanssjuksköterskan  upplever  kan  minska  menar  Nordén,  Hult  och  Engström
(2013).

Trots den inre stress som ambulanssjuksköterskor kan ha i samband med en prehospital
förlossning så finns en vilja att skapa en så trygg situation som möjligt för den födande
modern. Ambulanssjuksköterskan ikläder sig en trygg roll med ett lugnt yttre för att för
modern  och  eventuella  anhöriga  kunna  utgöra  denna  trygghet.  Haglund  Aladdin,
Jacobsson,  Sandberg  och Lilja  (2004) menar  att  trots  denna knappa erfarenhet  som
ambulanssjuksköterskan kan ha gällande prehospitala förlossningar, så upplever denne
det viktigt att inge trygghet och ett förtroende till modern som är mitt uppe i en svår och
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smärtsam situation. Kvinnor under en pågående förlossning har enligt Iravani, Zarean,
Janghorbani och Bahrami (2015) ett behov av en god relation till sin vårdare och även
av empati och stöd. Får ambulanssjuksköterskan och modern en god relation, så leder
detta till att kvinnan upplever en ökad känsla av kontroll i förlossningsarbetet. Säkerhet
och trygghet visade sig vara av största vikt för att kvinnan skulle uppnå denna känsla av
kontroll (Iravani, Zarean, Janghorbani & Bahrami, 2015).

Informanterna upplevde att modern många gånger lämnade över sig i deras händer när
de kom till platsen och att de kände att modern och anhöriga litade på att de skulle klara
situationen.  Att  ha  ambulanspersonal  på  plats  upplevde  deltagarna  fick  modern  att
känna  trygghet.  Holmberg,  Forslund,  Wahlberg  och  Fagerberg  (2014)  menar  att
patienter upplever oro, rädsla och ensamhet medan de väntar på ambulansens ankomst.
När ambulanssjuksköterskan anländer visade det sig att patienten kände att denne ville
lämna över sig till  ambulanspersonalen och hade en tillit  till  att dessa har tillräckligt
med  kompetens  för  att  klara  av  situationen.  Lugna  samtal  mellan
ambulanssjuksköterskan och patienten gjorde att en relation etablerades och patienten
upplevde en känsla  av samhörighet.  Att  vara påväg till  sjukhuset  var en lättnad  för
patienten, liksom det i föreliggande studie visade sig vara för ambulanssjuksköterskan. 

Enligt  Holmberg,  Wahlberg,  Fagerberg,  och  Forslund  (2015)  har
ambulanssjuksköterskan en roll som kan ses ur både ett personligt och ett professionellt
perspektiv. Vårdande innebär mer än bara medicinsk behandling och fokus ligger även
på omvårdnaden av patienten. Vid en prehospital förlossning kunde i denna studie ses
att även fast deltagarna ibland kände att de saknade den medicinska kunskapen gällande
en prehospital förlossning, så ville de ändå skapa en trygghet för den födande modern.
De använde sig av en lugn yttre fasad för att uppnå detta, trots att de inombords kunde
uppleva  en stress  över  att  inte  ha de  rätta  kunskaperna.  Även Wireklint  Sundström
(2005) menar att ambulanssjuksköterskor trots en upplevelse av inre stress relaterat till
okunskap inte vill visa sig osäkra inför patienten. Resultatet i avhandlingen bekräftar
resultatet i föreliggande studie och ambulanssjuksköterskan behåller en lugn yttre fasad
även fast det inombords ibland kan vara kaos. Ambulanssjuksköterskan vill skapa en
god relation till patienten och använder sig själv som redskap. Vårdrelationen formas av
det  förhållande  som  patienten  och  vårdare  får  till  varandra.  Den  formas  också  av
ömsesidighet och respekt, samt hur mycket tid och uppmärksamhet som vårdaren ger
patienten (Wiklund, 2003).

Den  största  tryggheten  för  ambulanssjuksköterskan  i  samband  med  en  prehospital
förlossning  visade  sig  vara  stödet  och  samarbetet  med  kollegan  i  ambulansen.
Informanterna betonade vikten av att ha en kollega som de kände sig trygga med och
kunde  lita  på.  Vissa  informanter  menade  att  de  ej  kände  denna  trygghet  med  alla
kollegor  och att  kollegans  kompetens  spelar  stor  roll.  Enligt  Svensson och Fridlund
(2008) minskar oron hos ambulanssjuksköterskan om denne känner en trygghet i sin
kollega. Liksom resultatet i föreliggande studie visar även resultatet i deras studie att
samspelet mellan de båda ambulanskollegorna är viktigt och av betydelse för minskad
oro  och  stress.  Att  för  ambulanssjuksköterskan  känna  att  denne  har  en  kompetent
kollega med sig i samband med en prehospital förlossning minskade känslan av stress
och ingav en känsla  av lugn och trygghet.  Svensson och Fridlund (2008) menar  att
känna varandra väl inom ambulansteamet är positivt. 
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Informanterna upplevde att det aldrig går att få någon rutin när det gäller handhavandet
och  vårdandet  vid  prehospitala  förlossningar  eftersom  det  inträffar  så  sällan.  Ökad
teoretisk kunskap efterfrågades men framför allt hospitering på förlossningsavdelning.
Som  det  upplevs  idag  kan  kunskaperna  kring  prehospitala  förlossningar  för
ambulanssjuksköterskan vara bristfälliga.  Haglund Aladdin, Jacobsson, Sandberg och
Lilja  (2004)  menar  att  eftersom  förlossningsvården  centraliseras  mer  och  mer,  så
kommer detta leda till att de prehospitala förlossningarna ökar i frekvens. Det kommer
därmed att ställas högre krav på ambulanssjuksköterskor att klara av att hantera dessa
situationer och de menar att utbildningen bör utökas. Nyström och Herlitz (2016) menar
att både vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap behövs för att kunna ge den födande
kvinnan  och  hennes  anhöriga  den  trygghet  som  de  behöver  inför  en  prehospital
förlossning.  Ambulanssjuksköterskan  behöver  kunna hantera  de  olika  scenarier  som
skulle kunna uppstå och därmed skapa trygghet för patienten. Att växla fort i sitt sätt att
arbeta är ett måste. I värsta fall kan ambulanssjuksköterskan ensam få vårda två svårt
sjuka patienter i samband med en prehospital förlossning (Nyström & Herlitz, 2016).
Detta var en rädsla även för informanterna i studien, att både mamman och det nyfödda
barnet  skulle  bli  dåliga och att  ambulanssjuksköterskorna då inte  skulle  veta  hur de
hanterar  situationen.  Svensson  och  Fridlund  (2008)  menar  även  de,  att
ambulanssjuksköterskan känner en oro inför att inte ha tillräckligt med kunskap för att
hantera en situation som de hamnar i. Oron kommer från att de upplever att inte kunna
hjälpa  patienten  på  ett  tillfredsställande  sätt.  Okunskap  leder  till  en  osäkerhet  hos
ambulanssjuksköterskan.  Fortsättningsvis  upplevde  deltagarna  i  deras  studie  att
situationer som involverade barn och förlossningar gjorde att de kände att allt måste bli
rätt. De upplevde även en press från föräldrarnas sida och kände att verkligen inget får
gå fel (Svensson & Fridlund, 2008). Även Nordén, Hult och Engström (2013) menar att
ambulanssjuksköterskan utsätts  för  en stor  stress  i  samband  med  vårdande av  sjuka
barn.  Resultatet  i  föreliggande  studie  indikerar  detsamma.  Ambulanssjuksköterskor
upplever, när de vårdar barn i samband med förlossningar, en känsla av att inget får gå
fel.  Nordén, Hult och Engström (2013) påpekar vikten av att ambulanssjuksköterskor
behöver mer utbildning och träning gällande vård av sjuka barn. 

Deltagare  i  studien  har  uttryckt  ett  behov av att  få  ventilera  och reflektera  över  en
prehospital  förlossning tillsammans med sin kollega efter det att  händelsen inträffat.
Wireklint-Sundström  (2005)  betonar  vikten  av  reflektion  och  att  det  genom  denna
skapas  ett  öppet  förhållningssätt.  Genom  reflektion  kan  ambulanssjuksköterskan
förhindra ett rutinmässigt beteende och lär sig bedöma alla patienter utifrån deras egen
upplevda och unika situation. Varje kvinna är unik och upplever sin förlossning på ett
individuellt  sätt.  Kvinnor  kan ha olika förväntningar  inför  sin förlossning vilket  bör
respekteras av vårdpersonalen (Iravani, Zarean, Janghorbani & Bahrami, 2015). 

Inom  ämnet  prehospitala  förlossningar  ur  ambulanssjuksköterskans  perspektiv  finns
hittills en något begränsad forskning. Några studier på avancerad högskolenivå inom
vårdvetenskap  har  hittats  av  författarna  och  resultatet  i  dem  liknar  resultatet  i
föreliggande  studie.  Detta  tillsammans  styrker  deltagarnas  upplevelser  i  ett  mer
övergripande perspektiv och gör även att trovärdigheten till denna studie ökar, trots att
endast ett fåtal informanter studerats. Då deras upplevelser tillsammans med deltagare i
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andra studier  liknar  varandras stärker  forskningsstudierna varandra.  Detta  kan ge ett
representativt resultat som kan generaliseras för Sverige. 

Slutsats

En  prehospital  förlossning  väcker  känslor  hos  ambulanssjuksköterskan.  Det  är  en
händelse som sätter sina spår trots att de flesta ambulanssjuksköterskor sällan stöter på
en förlossning prehospitalt. En bristande kunskap finns hos ambulanssjuksköterskan och
detta leder till  en ökad upplevelse av stress och i vissa fall rädsla inför prehospitala
förlossningar.  Trots  denna  upplevelse  av  inre  stress,  så  är  det  för
ambulanssjuksköterskan viktigt att visa ett professionellt yttre och det finns en vilja att
förmedla ett lugn till den födande modern. En viktig aspekt som var av största betydelse
för ambulanssjuksköterskans upplevelse av vad som ingav trygghet  i situationen var
kollegan  i  ambulansen  och  stödet  och  samspelet  med  denna.  Vid  en  okomplicerad
förlossning visade det sig att ambulanssjuksköterskan i de flesta fall upplevde sig kunna
hantera  situationen,  men  det  fanns  alltid  en  inre  stress  och  en  rädsla  för  att  någon
komplikation  skulle  kunna  tillstöta.  Bristande  kunskaper  finns  i  samband  med  en
normal  förlossning,  men den största  kunskapsbristen var gällande  de komplikationer
som  kan  uppstå.  Det  föreligger  idag  en  kunskapsbrist  inom  den  prehospitala
akutsjukvården som leder till både en mental påfrestning för ambulanssjuksköterskan,
samtidigt som även patientsäkerheten kan äventyras. Då prehospitala förlossningar sker
sällan,  så finns det inte möjlighet för ambulanssjuksköterskan att  praktiskt få rutin i
handhavandet av dessa. Det finns en efterfrågan efter föreläsningar och hospitering på
förlossningsavdelning  hos  ambulanssjuksköterskan  för  kompetensutveckling  inom
området. 

Hållbar utveckling och förslag till  framtida forskning 

Genom att  belysa  ambulanssjuksköterskans  upplevelser  i  samband  med  prehospitala
förlossningar  så  kan  en  medvetenhet  kring  ämnet  ökas.  Kan  författarna  lyfta  fram
ambulanssjuksköterskors upplevelser även på en högre nivå så kanske en förändring kan
ske  som  åter  gör  det  möjligt  för  ambulanspersonal  att  få  hospitera  på
förlossningsavdelning.  Överförbarheten  av  studien  skulle  genom detta  kunna  gynna
ambulanssjuksköterskans  teoretiska  kunskap  och  praktiska  arbete  genom  adekvat
utbildning för att kunna handha prehospitala förlossningar på ett korrekt sätt. Genom att
påvisa  vikten  av  ökad  kunskap,  så  skulle  kanske  detta  kunna  leda  till  att
ambulanssjuksköterskan känner sig mer trygg i sitt arbete i samband med prehospitala
förlossningar. En ökad trygghet och kunskap hos ambulanssjuksköterskan leder i sin tur
till  bättre vård och eventuellt  bättre behandling för den födande kvinnan och hennes
nyförlösta barn. Detta skulle resultera i en ökad patientsäkerhet.  

Ämnet är relativt outforskat och mer forskning krävs på en kanske mer övergripande
nivå  för  att  fortsatt  belysa  ambulanssjuksköterskors  upplevelser  av  prehospitala
förlossningar.  Kanske  skulle  en  enkätstudie  med  ambulanssjuksköterskor  över  hela
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Sverige  kunna  resultera  i  en  större  bild  av  fenomenet.  Ambulanssjuksköterskors
upplevelser skiljer sig säkerligen om man skulle jämföra de som arbetar i en storstad
med närhet  till  avancerad förlossningsvård och de som arbetar  på landsbygden med
många mil till närmsta sjukhus. Att även studera upplevelser ur moderns och anhörigas
perspektiv och jämföra dessa med ambulanssjuksköterskans vore intressant. 
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              Bilaga I

Brev till verksamhetschef inom ambulansverksamheten i NU-sjukvården

Hej!

Vi heter Sara Persson och Sara Mattsson och arbetar inom ambulansen Trestad Väst och
Bohus Norr. Vi läser vidareutbildningen inom ambulanssjukvård på Högskolan i Borås 
och ska nu under våren göra vårt examensarbete på 15hp. Vi har här valt att studera 
ambulanssjuksköterskans upplevelser av prehospitala förlossningar. För att kunna 
undersöka detta önskar vi göra en intervjustudie med medarbetare inom 
ambulanssjukvården med erfarenhet av prehospitala förlossningar. Antalet 
intervjupersoner kommer vara runt åtta stycken. 

För att genomföra studien behöver vi ha verksamhetschefens godkännande för detta. Vi 
är väldigt intresserade av att undersöka området och om Din tillåtelse ges är vi 
tacksamma för Din underskrift nedan. Om Du godkänner studien kommer vi att 
kontakta avdelningscheferna för Trestad Väst och Bohus Norr och informera även dem 
om studien som vi önskar göra. 

Deltagarna vi kommer intervjua kommer få information om studien och varför den 
genomförs, samt skriftligen lämna informerat samtycke. 

Om Du har några ytterligare frågor är Du välkommen att kontakta oss!

Sara Persson Sara Mattsson
Sjuksköterska Sjuksköterska
Student Specialistsjuksköterske- Student Specialistsjuksköterske-
utbildningen med inriktning mot utbildningen med inriktning mot
ambulanssjukvård på ambulanssjukvård på
Högskolan i Borås Högskolan i Borås
Mail: Saraper89@gmail.com Mail: Saramattsson6@hotmail.com 
Tel: 070–8518544 Tel: 073–7748522

Karin Högberg, handledare
Universitetslektor vid Högskolan i Borås
Mail: karin.hogberg@hb.se
Tel: 033–4354743

mailto:Saramattsson6@hotmail.com
mailto:Saraper89@gmail.com


Jag godkänner härmed att Sara Persson och Sara Mattsson får intervjua 
ambulanssjuksköterskor från vår verksamhet i NU-sjukvården under våren 2017 
gällande ambulanssjuksköterskans upplevelser av prehospitala förlossningar.

__________________________________________________________
Ort och datum

__________________________________________________________
Verksamhet

__________________________________________________________
Namnteckning, verksamhetschef

__________________________________________________________
Namnförtydligande



Bilaga II

Brev till avdelningschef 

Hej!

Vi heter Sara Persson och Sara Mattsson och arbetar in om ambulansen Trestad Väst 
och Bohus Norr. Vi läser vidareutbildningen inom ambulanssjukvård på Högskolan i 
Borås och ska nu under våren göra vårt examensarbete på 15hp. Vi har här valt att 
studera ambulanssjuksköterskans upplevelser av prehospitala förlossningar. För att 
kunna undersöka detta önskar vi göra en intervjustudie av medarbetare inom 
ambulanssjukvården med erfarenhet av prehospitala förlossningar. Antalet 
intervjupersoner kommer vara runt åtta stycken. 

För att genomföra studien har vi fått verksamhetschefens godkännande för detta. Vi vill 
nu även informera Dig angående att denna studie kommer genomföras på stationerna i 
Trestad Väst och Bohus Norr. Deltagarna vi kommer intervjua kommer få information 
om studien och varför den genomförs, samt skriftligen lämna informerat samtycke. 

Om Du har några ytterligare frågor är Du välkommen att kontakta oss!

Sara Persson Sara Mattsson
Sjuksköterska Sjuksköterska
Student Specialistsjuksköterske- Student Specialistsjuksköterske-
utbildningen med inriktning mot utbildningen med inriktning mot
ambulanssjukvård på ambulanssjukvård på
Högskolan i Borås Högskolan i Borås
Mail: Saraper89@gmail.com Mail: Saramattsson6@hotmail.com 
Tel: 070–8518544 Tel: 073–7748522

Karin Högberg, handledare
Universitetslektor vid Högskolan i Borås
Mail: karin.hogberg@hb.se
Tel: 033–4354743
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Bilaga III

Brev till informanter

Hej!

Vi heter Sara Persson och Sara Mattsson och arbetar inom ambulansen Trestad Väst och
Bohus Norr. Vi läser vidareutbildningen inom ambulanssjukvård på Högskolan i Borås 
och ska nu under våren göra vårt examensarbete på 15hp. Vi har här valt att studera 
ambulanssjuksköterskans upplevelser av prehospitala förlossningar. För att kunna 
undersöka detta önskar vi göra en intervjustudie av medarbetare inom 
ambulanssjukvården med erfarenhet av prehospitala förlossningar. 

Vi har fått godkännande från Din verksamhetschef att genomföra studien och kontaktar 
nu Dig för inbjudan att delta. Intervjutillfället kommer vi överens om tillsammans och 
beräknad tid för intervjun kommer att vara 30-60 minuter. Intervjun kommer att spelas 
in via ljudupptagning för att sedan transkriberas ner i skrift. Vi som gör studien har 
tystnadsplikt och Du som deltagare kommer ej kunna identifieras utan alla uppgifter 
behandlas med sekretess. Dina personuppgifter kommer ej att presenteras i studien och 
Din medverkan är frivillig, Du kan när som helst utan anledning avbryta Din medverkan
i studien om Du så önskar.  

Vid eventuella frågor är Du som deltagare välkommen att kontakta oss på nedanstående 
mailadress eller telefonnummer. 

Sara Persson Sara Mattsson
Sjuksköterska Sjuksköterska
Student Specialistsjuksköterske- Student Specialistsjuksköterske-
utbildningen med inriktning mot utbildningen med inriktning mot
ambulanssjukvård på ambulanssjukvård på
Högskolan i Borås Högskolan i Borås
Mail: Saraper89@gmail.com Mail: Saramattsson6@hotmail.com
Tel: 070-8518544 Tel: 073-7748522

Karin Högberg, handledare
Universitetslektor vid Högskolan i Borås
Mail: karin.hogberg@hb.se
Tel: 033-4354743
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Jag godkänner härmed mitt deltagande att medverka i intervjustudien gjord av Sara 
Persson och Sara Mattsson gällande ambulanssjuksköterskans upplevelser av 
prehospitala förlossningar under våren 2017. 

__________________________________________________________
Ort och datum

__________________________________________________________
Verksamhet

__________________________________________________________
Namnteckning, deltagare

__________________________________________________________
Namnförtydligande



Bilaga IV

INTERVJUGUIDE

Syftet med studien är att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelser av prehospitala 
förlossningar.

Kön:
Ålder:
Antal år inom ambulansverksamhet:
Antal år som ambulanssjuksköterska:
Antal förlossningar prehospitalt (utanför sjukhus, antigen i ambulans eller i hemmet): 

Intervjufrågor

När du får ett larm ”pågående förlossning”, vad är din första tanke då?
Beskriv ett tillfälle där du varit med om en prehospital förlossning.
Stödfrågor:

 Vad tänkte du?
 Vad kände du?
 Vad gjorde du då?
 Hur upplevdes det?
 Kan du vidareutveckla?

Kan du beskriva hur du uppfattade patientens reaktioner?
Hur upplevde du förhållandet mellan dig och modern/föräldrarna?

 Förtroende?
 Delaktighet?
 Trygghet?

I vilka situationer känner du dig trygg respektive otrygg?
Vad finns det för stöd för dig som ambulanssjuksköterska gällande prehospitala 
förlossningar?

 Behandlingsriktlinjer?
 Kontakt med barnmorska?
 Assistans av annan ambulans? 

Hur upplever du att dina kunskaper gällande förlossningar är?
 Utveckla!
 Om kunskap saknas, vad hade kunnat göras för att åtgärda detta?
 Förbättringar?

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