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Sammanfattning    
Förlossningsvården i Sverige har under de senaste åren centraliseras, vilket medfört 
längre transporter för gravida kvinnor att färdas till förlossningsklinik. Tidigare 
forskning visar att långa avstånd till förlossningskliniker är en vanlig bakomliggande 
orsak till prehospitala förlossningar. I takt med att centralisering av hälso- och 
sjukvården ökar förväntas fler kvinnor föda prehospitalt. Syftet med denna studie är att 
beskriva ambulanssjuksköterskans erfarenheter av vårdandet i samband med 
prehospitala förlossningar. Studien är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats, 
där tio intervjuer med specialistutbildade ambulanssjuksköterskor har genomförts. 
Resultatet presenteras med en huvudkategori, tre generiska kategorier och totalt elva 
subkategorier. Huvudkategorin är; Ambulanssjuksköterskans erfarenhet av uppdrag med 
prehospital förlossning kan förstås som en skräckblandad förtjusning som kräver 
extraordinär kontroll. Det framkommer att ambulanssjuksköterskan upplever en 
känslomässig ambivalens vid prehospitala förlossningar, att larm om pågående 
förlossning skapar stress, samt att förberedelsen inför en prehospital förlossning är av 
stor vikt. För att ambulanssjuksköterskan ska kunna uppleva en större trygghet vid larm 
om pågående förlossning krävs mer utbildning, en utbildningsform som beskrivs som 
mycket positiv är praktisk övning eller hospitering där det finns möjlighet att öva på 
vårdandet vid förlossningar tillsammans med en barnmorska. 

Nyckelord:  Prehospital förlossning, Vårdandet, Ambulanssjuksköterska, Erfarenhet. 
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1. INLEDNING 
Flera sjukhus och förlossningskliniker i glesbygden i Sverige har lagts ner under de 
senaste åren, vilket lett till att förlossningsvården centraliserats och avstånden till 
förlossningskliniker ökat.  Långa avstånd till förlossningskliniker beskrivs som en 
anledning till att kvinnor föder oplanerat prehospitalt. Frågan om hur 
ambulanssjuksköterskan erfar en prehospital förlossning uppkom då media rapporterar 
om att förlossningsavdelningar i Sverige fortsätter att läggas ned. Den senaste 
förlossningsavdelningen som lades ner i Sverige var i Karlskoga den 15 Juni 2019 
(personlig kännedom). Att förlossningskliniker läggs ner resulterar i längre sträckor för 
gravida kvinnor att färdas för att bli förlösta. Långa avstånd till förlossningsavdelningar 
kan förväntas leda till att prehospitala förlossningarna ökar. Därmed kan även antalet 
ambulansärenden rörande pågående förlossning utanför sjukhus öka, och 
ambulanssjuksköterskan kan då ställas inför prehospitala förlossningar i allt högre 
utsträckning. Vid en prehospital förlossning föreligger det ökade risker dels för den 
gravida kvinnan att drabbas av komplikationer men framförallt för att barnet ska 
drabbas av neonatal död, jämfört med hospitala förlossningar. 
 
2. BAKGRUND 
Folkmängden i Sverige har under de senaste åren ökat, samtidigt som resurserna inom 
ambulanssjukvården i Sverige minskat. År 2007 hade Sverige ungefär 9,2 miljoner 
invånare, år 2017 uppgick Sveriges befolkning till ca 10 miljoner (SCB 2017).  År 2006 
bedrevs ambulanssjukvård vid 271 stationer i Sverige, 10 år senare bedrevs prehospital 
vård vid 263 ambulansstationer (Bremer 2016, s. 58). Det har även skett en ökning av 
antalet ambulansuppdrag med hög prioritet. Mellan åren 2009 - 2014 har uppdragen 
ökat från 283 680 uppdrag till 486 262, vilket är en ökning på 71% (Bremer 2016, s. 
53). Vårdtiderna för patienter på sjukhusen är idag korta och det finns färre vårdplatser 
jämfört med tidigare, vilket är en bakomliggande orsak till att ambulanstransporterna 
ökat i antal (Bremer 2016, s. 48).  
 

2.1. Ambulanssjukvårdens utveckling 
En snabb utveckling inom svensk ambulanssjukvård skedde framförallt under 1980-talet 
då det infördes krav på att ambulanspersonalen skulle ha minst 
undersköterskekompetens. År 1982 skrevs ambulanssjukvård in i Hälso- och 
sjukvårdslagen för första gången (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS) 
2012; Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) 2017). Tidigare ansågs ambulanssjukvården 
i Sverige vara en organisation som enbart transporterade sjuka patienter till sjukhus för 
att få sjukvård. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:24, kap. 4, §3) om 
ändring i läkemedelshantering i hälso- och sjukvården fick undersköterskor inte längre 
administrera läkemedel, utan detta fick då endast utföras av legitimerad personal. Det 
har skett stora framsteg inom ambulanssjukvården de senaste åren. Idag ställs det höga 
krav på kompetens. Ambulanssjukvård anses vara en viktig del av patientens vård och 
en första länk i vårdkedjan, där mycket avancerad och teknisk vård kan ges redan innan 
ankomst till sjukhus (Ahl & Nyström 2012). Även kraven och förväntningarna på 
ambulanssjukvården har ökat från samhället (Bremer 2016, s. 48). Kraven på 
ambulanssjuksköterskan inriktar sig på 3 huvudområden; medicinsk kunskap, 
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omvårdnad och kunskap om ambulansverksamheten. Sjölin, Lindström, Hult, Ringsted 
och Kurland (2015) visar att de flesta lärosäten som tillhandahåller 
specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot ambulanssjukvård i Sverige 
fokuserar på den medicinska kunskapen. Det finns en obalans mellan de tre 
huvudområdena beträffande vilket huvudområde utbildningen fokuserar på (Sjölin et al. 
2015). 
 

2.1.1. Hållbar utveckling inom ambulanssjukvården 
Vårdförbundet (2019) har arbetat fram ett antal punkter för att kvaliteten och 
patientsäkerheten skall stärkas. Det handlar om att göra ambulanssjukvården i Sverige 
mer jämlik. För att detta skall fungera måste alla arbeta efter samma nationella 
riktlinjer. Tydliga krav måste ställas på verksamheten gällande kvalitet och kompetens. 
Vidare måste tillsynen förbättras för att brister i verksamheten skall kunna upptäckas i 
tid. För att avlasta akutmottagningarna i Sverige måste ambulanssjuksköterskornas 
kunskap användas på ett optimalt sätt, samtidigt som arbetssätten inom 
ambulanssjukvården måste utvecklas, i strävan efter en mer hållbar ambulanssjukvård. 
Personal som jobbar på en larmcentral med alarmerings- och dirigeringstjänst måste få 
en ökad sjukvårdskompetens för att resurserna inom ambulanssjukvården skall kunna 
användas på ett optimalt sätt. Kvaliteten på utbildningen till ambulanssjuksköterska, 
inklusive den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, behöver ökas. Slutligen anser 
Vårdförbundet (2019) att specialistsjuksköterskors lön behöver höjas och att 
jourtjänstgöring skall räknas som ordinarie arbetstid. Svensk Sjuksköterskeförening 
(2020) har i sin verksamhetsplan för år 2020 angett att omvårdnadskvaliteten är 
beroende av att det finns tillräckligt med kompetens. Vidare beskrivs det att det krävs en 
kontinuitet och kompetensutveckling för att vårdpersonalen skall stanna kvar inom 
yrket. Svensk Sjuksköterskeförening (2020) anser också att sänkta kompetenskrav är ett 
sämre alternativ än att rekrytera sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. På 
organisatorisk nivå föreslår Svensk Sjuksköterskeförening (2020) att vårdgivarna kan 
använda magnetmodellen i sitt ledarskap. Genom att identifiera de områden som gör att 
vårdpersonalen stannar kvar eller söker sig till en viss arbetsplats kan en bättre 
kontinuitet erhållas (Ledarskap för omvårdnad och magnetmodellen 2018). 
 

2.2. Ambulanssjuksköterskans ansvarsområde  
Ambulanssjuksköterskan förväntas, utöver det som förväntas av grundutbildad 
sjuksköterska, även kunna utveckla handlingsberedskap inför både oförutsägbara och 
varierande uppdrag. Ofta får ambulanssjuksköterskan bristfällig information i 
utlarmningen och arbetar i varierande vårdmiljöer som ibland även anses vara 
ogynnsamma (RAS 2012; SSF 2017). Ambulanssjuksköterskan förväntas ha kompetens 
och kunskap att ge vård till patienter i alla åldrar med ett akut vårdbehov, i ibland 
livshotande situationer. Ambulanssjuksköterskan förväntas även kunna vårda patienter 
med varierande hälsoproblem (Nordén, Hult & Engström 2014). 
Ambulanssjuksköterskan förväntas kunna tillämpa ett systematiskt och reflekterat 
omhändertagande till sjuka eller skadade patienter och deras anhöriga. De skall kunna 
anpassa vårdtempo efter patienternas behov, behandla patienten med respekt för deras 
autonomi, delaktighet och värdighet (RAS 2012; 2017). Ambulanssjuksköterskan ska ha 
kompetens att både utföra omvårdnadsuppgifter med skicklighet och att etablera en 
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förtroendefull relation med patienten, vilket är en förutsättning för god omvårdnad (SSF 
2017). För att kunna ge god vård och behandling behöver ambulanssjuksköterskan 
snabbt skapa ett förtroende för patienten och vårda varje patient utifrån dennes 
individuella behov (Nordén, Hult & Engström 2014).  
 

2.2.1. Ambulanssjuksköterskans ansvar vid prehospital förlossning  
Ahl och Nyström (2012) menar att om ambulanspersonal har en säker attityd och agerar 
lugnt i en stressad situation skapar det tillit och respekt hos patienter. 
Ambulanssjuksköterskan ska ha kunskap om barnafödande. Larm om pågående 
förlossning prehospitalt är därför något ambulanssjuksköterskan behöver vara förberedd 
på. Det finns beskrivet att ungefär en halv till två procent av de kvinnor som planerat att 
föda på förlossningsavdelning, istället föder oplanerat prehospitalt (Lindgren, Lustig & 
Erlandsson 2016). Det är en låg siffra som visar att förlossningar inte är särskilt vanliga 
inom den prehospitala sjukvården. Dock måste ambulanssjuksköterskan kunna hantera 
den situationen när den uppstår. Flanagan, Lord och Barnes (2017) menar att 
ambulanssjuksköterskan behöver kunna uppmärksamma och hantera 
graviditetsrelaterade tillstånd för att kunna ge en säker vård till både nyförlösta mödrar 
samt nyfödda barn. Vidare belyser de även vikten av att ambulanssjuksköterskan 
upprätthåller sina kunskaper för att kunna bemästra en prehospital förlossning. Dels 
med tanke på att det är ett larm som sällan förekommer, dels med tanke på de 
komplikationer som kan uppstå både hos den förlösande kvinnan och hos det nyförlösta 
barnet. Att vårda barn prehospitalt beskrivs som mycket stressande för 
ambulanssjuksköterskan, de krävs god kunskap för att kunna vara förberedd på olika 
tänkbara situationer, även om de inte alltid inträffar. Vården som ges till vuxna och barn 
skiljer sig åt och ambulanssjuksköterskor har i huvudsak mer utbildning och erfarenhet 
av att vårda vuxna patienter. Då det är ett ovanligt uppdrag att vårda barn prehospitalt 
beskrivs ambulanssjuksköterskans rutin och erfarenhet av barn som bristfällig (Nordén, 
Hult & Engström 2014). 
 

2.3. Komplikationer i samband med graviditet och förlossning 
En fullgången graviditet varar cirka 37–42 veckor. I Sverige föddes under 2018, 115 
832 barn (SCB 2018), dock saknas statistik över hur många av dessa förlossningar som 
skedde på förlossningsavdelning och hur många som skedde prehospitalt, men enligt 
Erlandsson et al. (2016) borde det röra sig om cirka 1400 - 1500 prehospitala 
förlossningar. I studien av Erlandsson et al. uppger de att mellan 0,5 - 2 % av de som 
planerar att föda på sjukhus förlöser prehospitalt. De flesta graviditeter beskrivs som 
komplikationsfria, men det händer att komplikationer uppstår under graviditeten, vilket 
kan göra att ambulans behöver tillkallas. Vid komplikation i tidig graviditet, som 
uppstår före graviditetsvecka 20 - 22, är det alltid moderns hälsa som kommer i första 
hand, då chanserna för fostrets överlevnad är minimala. Vid sena komplikationer, efter 
graviditetsvecka 22 måste risker beaktas även för fostret. I en sen graviditet finns risker 
för kraftiga och livshotande blödningar. Det är alltid mycket brådskande till sjukhus om 
en gravid kvinna får en vaginal blödning (Haglund Aladdin & Lilja 2016, ss.491 - 492). 
Dessa blödningar beskrivs som en utmanande komplikation som kräver omedelbar 
behandling (Flanagan et al. 2017). Det finns även andra tillstånd under en graviditet 
som kräver snabb sjukhusvård, till exempel preeklampsi, risk för prematur förlossning, 
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tvillingförlossning och navelsträngsframfall (Haglund Aladdin & Lilja 2016, ss.491-
492). Om kvinnan har en bakomliggande sjukdom ökar riskerna för komplikationer för 
både kvinnan och barnet, både under graviditeten och under förlossningen. Vanliga 
neonatala komplikationer vid diabetes under graviditeten är bland annat hypoglykemi, 
vilket innebär att barnet drabbas av lågt blodsocker. För att minska denna risk är det 
viktigt att barnet matas snabbt efter förlossningen, detta för att hålla blodsockervärdet 
stabilt.  Polycytemi är ytterligare en neonatal komplikation som innebär att barnet får 
högre hemoglobinvärde än normalt, och för att minska den risken avnavlas barnet tidigt 
(Hanson 2014, s. 359). Även Flanagan et al. (2017) belyser bakomliggande sjukdomar 
hos den gravida kvinnan som en ökad riskfaktor för komplikationer under en 
förlossning och framförallt vid en prehospital förlossning.  
 

2.4. Centraliserad vård och prehospital förlossning 
Under 1980 talet och fram till idag har en centralisering av hälso- och sjukvården 
genomförts, vilket framför allt innebär att mindre sjukhus, akutmottagningar och 
förlossningsavdelningar minskat i antal (Bremer 2016, s. 48). Avståndet till 
förlossningsklinikerna har därmed ökat de senaste åren (Haglund Aladdin & Lilja 2016, 
s. 489). Långa avstånd till förlossningskliniker beskrivs som den främsta anledningen 
till att kvinnor föder oplanerat prehospitalt (Haglund Aladdin, Jacobsson, Lilja & 
Sandberg 2004; Lindgren et al. 2016; Ovaskainen et al. 2015). Transportsträckor längre 
än 35 km till förlossningsavdelningar beskrivs specifikt öka risken för prehospital 
förlossning (Ovaskainen et al. 2015). 
 
Vidare beskrivs det av Ovaskainen et al. (2015) att rökning hos modern, kvinnor som 
tidigare fött barn och snabba förlossningar är riskfaktorer för prehospitala förlossningar. 
Det visade sig att de barn som föds oplanerat prehospitalt ofta har lägre födelsevikt än 
de barn som föds på förlossningsavdelningar. I de fall modern uteblivit från kontroller 
på mödravården under graviditeten föreligger dessutom en ökad risk för komplikationer 
hos det nyfödda barnet vid en prehospital förlossning. Framförallt beskrivs hypotermi, 
med en kroppstemperatur under 36,5 grader som en komplikation som är särskilt vanligt 
förekommande för barn som föds utanför sjukhus, vilket även Pasternak et al. (2018) 
påtalar, samtidigt som polecytemi beskrivs som en anledning till sjukhusvård för barnet. 
Vidare menar Pasternak et al. (2018) att de kvinnor som oplanerat föder utanför sjukhus 
ofta har mycket snabba och okomplicerade förlossningar. Snabba förlossningar beskrivs 
som en anledning till att kvinnan inte hinner till sjukhus, utan istället föder prehospitalt. 
Kvinnor med snabba förlossningar tenderar att drabbas av få komplikationer i samband 
med förlossningen. De fann ingen signifikant skillnad mellan kvinnor som födde 
prehospitalt och de som födde hospitalt vid avseende på komplikationer under 
graviditeten. Även i en studie av  Haglund Aladdin, Jacobson, Lilja och Sandberg 
(2004) beskrivs att de kvinnor som födde oplanerat prehospitalt inte riskerade 
komplikationer i högre utsträckning än de kvinnor som födde på förlossningsklinik. 
Flanagan et al. (2017) menar däremot att en oplanerad förlossning som sker utanför 
sjukhus ofta uppfattas som en okomplicerad förlossning som sker mycket sällan och 
som naturen sköter själv. Dock visar deras resultat att det vid förlossningar utanför 
sjukhus föreligger en något ökad frekvens av sjuklighet och dödlighet både för den 
födande kvinnan och det nyfödda barnet. I en studie av  Kildea, McGhie, Gao, Rumbold 
och Rolfe (2015) beskrivs att barn som föds oplanerat utanför sjukhus löper högre risk 
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för komplikationer, dock är andelen nyfödda som förlösts oplanerat utanför sjukhus 
liten, men de löper ändå sex till sju gånger högre risk för neonatal död än de som föds 
på förlossningsklinik.  
 

2.5. Kvinnans upplevelse av oplanerad prehospital förlossning 
I en svensk studie Hildingsson (2015) beskrivs att kvinnor har höga förväntningar på att 
ha kontroll över sin egen förlossning, dock visade det sig att många kvinnor upplevde 
att de inte hade någon kontroll och fick inte vara delaktiga i den utsträckning som de 
förväntade sig. Samtliga kvinnor i studien födde på förlossningsavdelning på sjukhus, 
vilket de också planerat att göra, men upplevelsen av brist på kontroll var ändå stor hos 
dem. Att då föda oplanerat prehospitalt trots att kvinnan planerat att föda på 
förlossningsklinik kan upplevas som ytterligare anledning till bristande kontroll över sin 
egen förlossning. Erlandsson et al. (2016) betonar att det är vanligast i Sverige att 
kvinnor planerar att föda på sjukhus, men att det dock händer att kvinnor föder 
oplanerat utanför sjukhus. Vanligast är då att kvinnor har ett mycket snabbt 
förlossningsarbete, tvilling eller trillingfödsel eller att de befinner sig på långt avstånd 
från förlossningsklinik. Även språkliga eller psykiska svårigheter beskrivs som faktorer 
hos kvinnan som kan påverka att en oplanerad förlossning sker utanför sjukhus. 
Kvinnornas upplevelse beskrivs som stressfull med känslor av sårbarhet (ibid.). Vidare 
beskrivs upplevelsen som skrämmande (Skirnisdottir, Haukeland & Dahl 2016). 
Kvinnor beskrev att de i början av den prehospitala förlossningen upplevde att de inte 
kunde hantera situationen. Det var först när kvinnorna insåg att förlossningen var igång, 
på riktigt och barnet skulle födas innan de kommit fram till förlossningsavdelning och 
att ambulansen förmodligen inte skulle hinna komma fram för att hjälpa till som de 
födande kvinnorna kunde samla sig. Då beslutade kvinnorna att göra det bästa av 
situationen. Kvinnorna upplevde ingen direkt rädsla att något skulle gå snett under 
förlossningen med komplikationer som följd, utan snarare en målmedvetenhet där de 
planerar strategiskt för hur de praktiskt ska kunna ta emot sitt eget barn i samband med 
den prehospitala förlossningen (Crimmins et al. 2019). Efter förlossningen, när barnet 
hade fötts beskriver kvinnor att de på en gång fokuserade helt på den barnet och höll 
koll på om och hur barnet andades. De försökte upprätthålla barnets kroppstemperatur 
med hjälp av filtar och genom att lägga barnet hud mot hud. De beskriver vidare att de 
efter förlossningen upplevde skuld över att de varit oansvariga som födde sitt barn 
prehospitalt, och de beskriver även en rädsla inför vad som hade kunnat gå fel 
(Erlandsson et al. 2015). 
 

2.5.1. Kvinnans erfarenhet av vårdandet vid prehospital förlossning  
I en svensk studie av Lindgren et al. (2015) beskrivs kvinnor att de kände sig obekväma 
under den prehospitala förlossningen och när de tillsammans med sitt nyfödda barn 
transporterades i ambulansen. Kvinnorna beskriver vidare att de upplevde att även 
ambulanspersonalen verkade känna sig obekväma. I samband med prehospital 
förlossning, upplevde kvinnorna att ambulanspersonalen pratade om annat än själva 
förlossningen, vilket uppfattades som oprofessionellt (Skirnisdottir et al. 2016). Kvinnor 
som genomgått en prehospital förlossning beskriver även att de upplever att 
ambulanssjuksköterskan verkar sakna rätt kompetens (Crimmins et al. 2019; Lindgren 
et al. 2015; Skirnisdottir et al. 2016).  Även McLelland et al. (2012) påtalar att 
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barnmorskestudenter beskriver att de inte visste hur liten kunskap 
ambulanssjuksköterskestudenter hade om förlossning. Vidare visar Crimmins et al. 
(2019) att ambulanspersonalen inte alltid bevarade kvinnans integritet, däremot 
berättade kvinnorna att ambulanspersonalen på plats visade mycket empati. 
 

2.6. Ambulanssjuksköterskans erfarenhet av uppdrag med prehospital 
förlossning 
När besättningen på en ambulans får larm om förestående förlossning, så innebär det 
ofta oro och stress inför den situation de kommer till. Persson, Engström, Burström och 
Juuso (2019) visade att det är blandade känslor av rädsla för att inte kunna hantera 
situationen och ett lyckorus när barnet är ute och både barnet och mamman mår bra. 
Persson et al. (2019) kom också fram till att ambulanssjuksköterskorna kände att de 
hade svårt att leva upp till den professionella rollen men att de utåt agerade lugnt trots 
den stress de upplevde inombords. Vid en prehospital förlossning har 
ambulanssjuksköterskan två patienter att ta hand om. Persson et al. (2019) beskriver att 
ambulanssjuksköterskor kände en oro för att inte kunna ta hand om båda patienterna på 
ett bra sätt om komplikationer skulle uppstå hos mamma eller barn. 
 
Ambulanssjuksköterskor upplevde att de hade för lite utbildning och erfarenhet av 
prehospitala förlossningar (Vagle, Haukeland, Dahl, Aasheim & Skirnisdottir 2019). De 
beskrev också att det ibland kunde vara svårt att få information från den förlösande 
kvinnan om hur graviditeten hade varit. Det kunde vara på grund av språkförbristningar 
eller att kvinnan var så fokuserad på krystvärkarna (Vagle et al. 2019, s. 1545). I Norge 
används graviditetskort med information om graviditeten och kvinnans hälsotillstånd. 
Vagle et al. (2019, s. 1545) beskriver att deltagarna använde informationen på 
graviditetskortet när de inte fick någon information via förlossningen. 
 

3. PROBLEMFORMULERING 
Hälso- och sjukvården centraliseras allt mer och resurserna på landsbygd och i glesbygd 
minskar. Främst är det förlossningsavdelningar och akutmottagningar som lagts ner 
under de senaste åren. Denna utveckling resulterar i längre avstånd för 
ambulanstransporter. Prehospitala förlossningar beskrivs som ovanliga och utmanande 
uppdrag inom ambulanssjukvård. Ambulanssjuksköterskan måste kunna bemästra dessa 
ovanliga uppdrag och vårda kvinnan som ska förlösas prehospitalt. Kombinationen av 
en ökad efterfrågan på prehospital sjukvård, färre ambulansstationer, centralisering av 
sjukvård, nedläggning av förlossningskliniker och längre avstånd för 
ambulanstransporter leder till att ambulanssjuksköterskor sannolikt arbetar under högre 
press och sannolikheten för prehospitala förlossningar ökar.  Det är problematiskt att 
tidigare studier påvisar att ambulanssjuksköterskan agerar oprofessionellt vid 
prehospitala förlossningar och saknar erforderlig kompetens. Brister har också påvisats 
beträffande empati och förmågan att bevara den födande kvinnans integritet. Det visade 
sig svårt att finna forskning som belyser ambulanssjuksköterskans upplevelser vid en 
oplanerad prehospital förlossning, särskilt i Sverige. Därför anses det betydelsefullt att 
belysa ambulanssjuksköterskans erfarenheter av prehospital förlossning i Sverige.  
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4. SYFTE 
Syftet är att beskriva ambulanssjuksköterskans erfarenhet av vårdandet i samband med 
prehospital förlossning. 
 
 
5. METOD 
Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats (Kristensson 
2014, s.19; Polit & Beck 2016, s. 479). Den induktiva ansatsen innebär ett öppet 
förhållningssätt där arbetet präglas av att förutsättningslöst försöka förstå fenomenet 
utan att i förväg ha bestämt något (Polit & Beck 2016, ss. 80-81). Studerat fenomen är; 
vårdandet i samband med prehospital förlossning såsom det erfars av 
ambulanssjuksköterskan. 

5.1. Urval 
Ett maximalt varierat urval är en väl utbredd metod för målmedvetet urval, eller som 
Polit och Beck (2016, s. 493) beskriver det; ”Purposive sampling” med ”Maximum 
variation sampling”. I ett maximalt varierat urval väljs personer med så olika bakgrund 
som möjligt ut. En fördel med detta urval är att om ett gemensamt mönster träder fram 
trots de olika bakgrunderna hos informanterna, så är det av särskilt intresse då kärnan av 
upplevelser söks (Polit & Beck 2016, s. 493). De personer som väljs ut ska ha så olika 
bakgrund som möjligt men ändå ha upplevt samma händelse (Polit & Beck 2016, s. 
499). I den aktuella studien har en jämn fördelning mellan män och kvinnor 
eftersträvats. Antal arbetade år inom ambulanssjukvården varierade från två till 30 bland 
informanterna. Erfarenheten av antal prehospitala förlossningar varierar mellan två och 
tio år (Tabell 1). Antalet informanter som krävs beror också på vilken kvalitet och vilket 
djup informationen har (Polit & Beck 2016, s. 493).  I den aktuella studien ansågs tio 
informanter tillräckligt med tanke på den snäva tidsramen på 10 veckor. Att noggrant 
beskriva hur urvalet har gjorts är av största vikt för överförbarheten.  
 
Tabell 1. Översikt över studiens informanter. 

Informanter  Kön Antal arbetade år 
inom ambulans-
sjukvård 

Antal år som 
specialist-
sjuksköterska 

Antal 
prehospitala 
förlossningar 

1 Kvinna 22 11 5 

2 Man 13 11 4 

3 Man 2 12 4 

4 Man 20 15 10 

5 Man 15 10 2 

6 Kvinna 13 6 4 
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7 Kvinna 30 15 10 

8 Man 10 2 4 

9 Man 10 9 3 

10 Kvinna 8 6 7 

 

5.2. Datainsamling 
Data samlades in under vecka fem och sex år 2020 under en period av två veckor 
vid totalt fem tillfällen. Specialistsjuksköterskor från tre olika stationer i tre olika 
regioner intervjuades med ostrukturerade forskningsintervjuer ur ett induktivt synsätt. 
Studien har genomförts genom intervjuer, vilket beskrivs som den vanligaste metoden 
för datainsamling i kvalitativa studier (Polit & Beck 2016, s. 506). Innan intervjuerna 
som används i studien startades skickades det ut ett informationsbrev samt förfrågan om 
godkännande till ansvarig verksamhetschef i respektive län (Bilaga 1). När 
godkännande lämnats från berörd verksamhetschef, skickades ytterligare förfrågan ut, 
till potentiella deltagare vid de utvalda ambulansstationerna (Bilaga 2). Efter att 
informanterna lämnat sitt godkännande togs kontakt via mail för tidsbokning av 
intervjuer.  Intervjuerna genomfördes vid tre ambulansstationer i olika län i 
Mellansverige. Det genomfördes totalt tio intervjuer, där fyra intervjuer genomfördes 
vid två ambulansstationer och två intervjuer genomfördes vid en ambulansstation. 
Intervjuerna pågick mellan 15 - 20 minuter. Intervjuerna transkriberades för att därefter 
analyseras. 
 
Det är viktigt att forskare skapar tillit hos informanterna som deltar i studien enligt Polit 
och Beck (2016, s. 507). Därför genomfördes två pilotintervjuer innan intervjuerna som 
inkluderats i studien genomfördes. Pilotintervjuerna genomfördes för att kontrollera att 
frågeformuleringen i intervjuerna var adekvata för syftet i studien samt för att identifiera 
och belysa eventuell förbättringspotential vid intervjusituationerna. Intervjuerna 
genomfördes med en ostrukturerad intervjumetod. När en ostrukturerad intervjumetod 
används har forskaren inte någon förförståelse till materialet som inhämtas från 
informanterna. Ofta börjar intervjuerna med en öppen fråga och tanken är att deltagarna 
skall berätta sin historia utan att forskaren styr intervjun allt för mycket (Polit & Beck 
2016, s. 509). I den aktuella studien startade intervjun med tre bakgrundsfrågor, där det 
efterfrågades hur länge deltagarna arbetat inom ambulanssjukvården, hur många år som 
specialistutbildad ambulanssjuksköterska samt antalet genomförda prehospitala 
förlossningar. Därefter efterfrågades att deltagarna skulle fritt berätta om sin upplevelse 
av en prehospital förlossning. Följdfrågor ställdes för att få mer information och djupare 
förståelse om en särskild händelse eller känsla (Polit & Beck 2016, s. 509). De 
följdfrågor som användes kunde vara; ”Beskriv vad du kände då”, “Kan du utveckla 
det?”, dessa frågor ställdes för att få en så tydlig bild som möjligt av informanternas 
erfarenhet av vårdandet i samband med prehospital förlossning. 
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5.3. Dataanalys  
Materialet som samlats in har analyserats utifrån Elo och Kyngäs (2008) kvalitativa 
innehållsanalys. Analysprocessen startade med att samtliga transkriberade intervjuer 
lästes igenom flera gånger, detta för att kunna få en tydlig helhetsbild över det 
insamlade materialet. Därefter plockades meningsbärande enheter ut som svarade an 
mot studiens syfte. Detta innebar att text plockades ut och blev fristående från varandra. 
Sedan kodades de meningsbärande enheterna vilket kort beskrev innehållet. Genom att 
jämföra koderna med varandra utifrån likheter och olikheter kunde de sorteras i 
subkategorier, med liknande innehåll. På så vis bildades subkategorier med innehåll 
som var nära besläktat med varandra och olika i förhållande till andra subkategorier. 
Sedan skapades kategorier på en högre abstraktionsnivå genom att gruppera samman de 
subkategorier som hade liknande innehåll. Stor vikt lades vid att ingen subkategori 
kunde passa in under flera kategorier. Denna del av analysen var tidskrävande och 
krävde stöd från handledaren. Till sist genomfördes en ytterligare abstraktion av 
gemensamt innehåll i kategorierna som blev resultatets huvudkategori.  
 
Tabell 2. Exempel från analysprocessen. 
Meningsbärande enheter Kod Subkategorier Generiska 

kategorier 

Ja, när det gäller just förlossningar så vill jag nog ligga 
ett steg före, så känner jag. Å jag tycker det är jättebra 
o ha kontakt med förlossningen de gångerna så att man, 
även om det känns okomplicerat så... och man vet 
egentligen vad man ska göra så är det precis som man 
vill bekräfta de lite grann. 

Ett steg före Att ligga steget 
före 

Förberedelse 
och stöd 

Men sen att jag inte va ett dugg lugn för fem öre, de är 
ju en helt annan femma, och man hoppas ju att man inte 
utstrålar det, man får försöka spela lugn även när man 
är skitstressad 

Skitstressad Stresspåslag Stressande 
larm 

Första gången var det var det ganska mycket 
skräckblandad förtjusning, skulle jag säga, ah… fast nä 
mera skräck då än förtjusning faktiskt. Första gången 
alltså.  

Mera skräck 
än 
förfjusning 

Blandade 
känslor 

Ambivalent 
uppdrag 

 

5.4. Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2017) beskriver ett grundläggande individskyddskrav i forskning. 
Detta delas in i fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa samtliga krav har följts i den aktuella 
studien. Informationskravet enligt Vetenskapsrådet (2017) innebär att forskaren ska 
informera deltagare i studien om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avsluta 
sin medverkan, vilket gjordes både muntligt och skriftligt i den aktuella studien. 
Samtyckeskravet som enligt Vetenskapsrådet (2017) innebär att forskaren inhämtar 
uppgiftslämnarens samtycke, även detta genomfördes i den aktuella studien. 
Informanterna i studien fick skriva på ett godkännande om medverkan, vilket bifogades 
i informationsbrevet som skickades ut till informanterna innan studien startade. 
Konfidentialitetskravet som innebär att alla personer som medverkar i en studie ska ges 
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konfidentialitet och uppgifterna som används för studien ska behandlas och förvaras så 
att ingen obehörig kan få del av uppgifterna.  Det fjärde och sista kravet som 
vetenskapsrådet beskriver är nyttjandekravet som betonar vikten av att inte sprida 
information utanför forskningssyfte samt att de personuppgifter som är insamlade i 
forskningsändamål inte får användas för beslut eller åtgärder som påverkar den enskilde 
deltagaren (Vetenskapsrådet, 2017). Hänsyn till detta togs även i denna studie då det 
inte förekommer några namn eller personuppgifter i de inspelade intervjuerna. Allt 
material har förvarats på lösenordskyddade enheter. Efter studiens avslut har alla 
ljudfiler raderats på ett säkert sätt, så att de ej kan återskapas.   
 

6. RESULTAT 
I studiens resultat redovisas ambulanssjuksköterskans erfarenhet av vårdandet i 
samband med prehospital förlossning. Resultatet presenteras i form av tre generiska 
kategorier; Ambivalent uppdrag, Stressande larm och Förberedelse och stöd. 
Kategorierna redovisas med tillhörande subkategorier som valideras med citat från 
intervjuerna. Avslutningsvis redovisas huvudkategorin; Skräckblandad förtjusning i ett 
stressigt uppdrag som kräver extraordinär kontroll.  
 

Tabell 3. Resultatöversikt. 
Subkategorier Generiska 

kategorier 
Huvudkategori 

Blandade känslor  Ambivalent 
uppdrag 
 

 
 
 
 
 

Skräckblandad förtjusning i ett 
stressigt uppdrag som kräver 
extraordinär kontroll 

Oro för 
komplikationer  
Glädje och lättnad när 
allt går bra  
Stresspåslag Stressande larm 

 Bristande erfarenhet 
Stort ansvar med två 
patienter 
Att vårda ett nyförlöst 
barn 
Att ligga steget före Förberedelse 

och stöd 
 Behov av utbildning 

och hospitering 
Uppbackning av 
barnmorska 

 

Trygg kollega  
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6.1. Ambivalent uppdrag 
Ett förlossningslarm karaktäriseras av ambivalens med blandade känslor inför och under 
en prehospital förlossning. Oro inför komplikationer, rädsla för att något ska gå fel och 
bristande erfarenhet är känslor hos ambulanssjuksköterskan. Bristande utbildning, som 
resulterar i en bristfällig kunskap, gör att de känner otrygghet vid dessa larm.  Vidare 
finns en stor oro inför eventuella komplikationer som kan uppstå, samtidigt som det 
uppstår en stor glädje när barnet kommit och allt gått bra. Förlossningslarmen är få och 
avsaknaden av erfarenhet är stor. Vid en lyckad förlossning uppstår en stor lättnad och 
glädje hos ambulanssjuksköterskan.  
 

6.1.1. Blandade känslor 
Rädsla, skräck, glädje, oro, lättnad, lyrisk, stressad, en ynnest, överväldigad, ensam och 
utelämnad är känslor som beskrivs av ambulanssjuksköterskan vid en prehospital 
förlossning.  Även “Skräckblandad förtjusning”, används som beskrivning av 
vårdandet. Att som ambulanssjuksköterska få vara med på en prehospital förlossning 
beskrivs som ett ärofyllt uppdrag och ett uppdrag som skapar oro och stress. En 
prehospital förlossning väcker flera olika känslor på samma gång.  
 

Ja, det är ju ett uppdrag kan man säga som är spännande, underbart 
uppdrag och få hjälpa någon till världen, samtidigt som det är skrämmande 
uppdrag på det sättet. Man gör det väldigt sällan, man är inte van vid det 
och det får absolut inte under några omständigheter gå fel. 

 
Även när förlossningen gått bra och barnet kom ut och mådde bra, så fanns det 
fortfarande kvar en oro för eventuella komplikationer och då framförallt komplikationer 
som kan drabba mamman, det beskrivs framförallt oro för att något ska gå fel med 
moderkakan och orsaka en stor blödning hos mamman. Det vanligaste förloppet vid en 
prehospital förlossning beskrivs som helt okomplicerade, något som kvinnans kropp 
sköter helt själv.  

Dom förlossningarna jag varit på har gått så bra som dom kunna ha gjort… 
verkligen… och de har man ju förstått också att de vanligaste är liksom att 
kroppen sköter de där med förlossning självt typ. 

 

6.1.2. Oro för komplikationer 
Ambulanssjuksköterskan erfar en stor oro för komplikationer, både hos det nyförlösta 
barnet, men även hos mamman vid en prehospital förlossning. Livshotande 
komplikationer beskrivs som ovanliga. Det framgår att komplikationer kan förekomma 
vid blödning hos mamma och andningsproblem hos barnet under transporten till 
förlossningsavdelning. Vid dessa situationer har ambulanssjuksköterskan kunnat 
åtgärda komplikationerna. Allvarliga komplikationer har även tillstött efter att de 
överlämnat mamma och barn till barnmorska/läkare som tagit över ansvaret och vården. 
Oro, nervositet och anspänning påvisas innan barnet är förlöst samt en ökad press att 
göra rätt.  
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När du åker på ett hjärtstopp tillexempel, då har du ju ingenting att förlora, 
på nå sätt. Men det här är ju liksom, det måste gå bra, det FÅR inte gå fel. 
Man känner väl, eller jag känner väl den pressen i alla fall att, man tänker 
alla dom här scenarierna som kan gå fel och vad ska jag göra då  

 
Det värsta tänkbara scenariot beskrivs som att både mamma och barnet drabbas av olika 
komplikationer som kräver omedelbar vård samtidigt, och att ambulanssjuksköterskan 
då är ensam med sin kollega och har sparsamt med utrustning i ambulansen för att 
kunna behandla eventuella komplikationer.  
 

Om de skulle tillstöta komplikationer hos antingen mamma eller bebisen, 
eller ännu värre, för båda, så har man ingen bra förutsättning, de man kan 
göra då är att tillkalla ytterligare en bil så lastar man den ena sjuka av dom 
två och åker medans nästa bil får ta den andra och sen mötas upp på 
sjukhus, istället för att ha båda patienterna i bilen, och bli hindrad av både 
utrymme och uppmärksamhet på två. 

 

6.1.3. Glädje och lättnad när allt går bra 
Ambulanssjuksköterskan uttryckte en stor glädje och lättnad när barnet kom ut och 
mådde bra. De menade att en prehospital förlossning sker sällan, men när det händer går 
det oftast alltid bra. En del tyckte att det var en av de roligaste sakerna att få vara med 
om och att det var en “häftig” situation att få vara med att hjälpa barn till världen. 
 

 Jamen, det är väl liksom en lyckokänsla och jag tycker det är så fantastiskt, 
en ynnest liksom att få vara med om. Samtidigt som att det är en jätte 
lättnad såklart när allting har gått bra och det är färdigt. 

 
En del var lyriska över att få vara med om att förlösa ett barn. Erfarenheten av att få 
vara del av att hjälpa ett nytt liv till världen beskrivs skapa glädje för 
ambulanssjuksköterskan. När ambulanssjuksköterskan tar emot barnet under en 
prehospital förlossning oavsett om det sker i kvinnans bostad eller inne i ambulansen så 
är det först när barnet kommer ut och skriker som de kan slappna av något och 
upplevelsen av glädje och lycka kan delas med de nyblivna föräldrarna.  

Det är en otrolig glädje när bebisen kommer ut å skriker, först då känner 
man att man kan slappna av lite, och att få se föräldrarnas lycka och glädje 
och dela den känns så fantastiskt. 

När ambulanssjuksköterskan överlämnar ansvaret för mamma och barn till barnmorska 
eller läkare på förlossningsavdelning beskrivs en lättnad. Lättnaden beskrivs sedan 
övergå till glädje och lycka över att ha fått vara med och vårdat mamma och barn vid en 
prehospital förlossning.  

 

6.2. Stressande larm  
En prehopital förlossning karaktäriseras som ett mycket stressande larm för 
ambulanssjuksköterskan. Det påvisas oro som handlar om att det saknas tillräcklig 
erfarenhet och kompetens. Grunden till det stressande larmet kan tillskrivas bristande 
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utbildning och för lång tid mellan olika utbildningstillfällen samt risken för att behöva 
vårda två patienter. 
 
 

6.2.1. Stresspåslag 
Trots att ambulanssjuksköterskan erfar ett stort stresspåslag vid prehospital förlossning 
så gjorde de allt för att inte kvinnan skulle se det, vilket uttrycktes enligt följande; 
 

Men sen att jag inte va ett dugg lugn för fem öre, de är ju en helt annan 
femma, och man hoppas ju att man inte utstrålar det, man får försöka spela 
lugn även när man är skitstressad 

 
Att vara långt ifrån sjukhuset är något som oroar ambulanssjuksköterskan och skapar 
stress. “Det klart att det känns om man är i utkanten [av distriktet]. Det är långt att åka, 
och…ja det är svettigt”. Det beskrivs att ambulanssjuksköterskan ofta hade långa 
avstånd att köra till förlossningsklinik vid en prehospital förlossning. Även fast det 
beskrivs att det sällan inträffar komplikationer för mamma och barn vid en prehospital 
förlossning så är det vid just dessa situationer som ambulanssjuksköterskan drabbas av 
ett extra stort stresspåslag. 

...men när det kom va de barnet helt utan färg, riktigt cyanotisk, vit - blå liksom. Vi 
kom ju precis innan han kom ut, och…. då är det 10 mil till förlossningen Men vi 
lyckades faktiskt att gnussa och smärtstimulera den här bebisen att komma igång, 
men de va bra mycke rubba under fötter… tillslut kom han igång och började skrika 
men den gången va man inte så kaxig. 

 

6.2.2 Bristande erfarenhet   
Att det inkommer larm om pågående förlossningar är inte helt vanligt, dock beskrivs det 
som ovanligt att ambulanssjuksköterskan faktiskt är med och tar emot barnet. Det 
vanligaste är att barnet antingen hunnit födas innan ambulanssjuksköterskan hunnit 
fram till platsen, eller att de hinner köra kvinnan till förlossningsavdelning innan barnet 
föds.  
 

 Jag har varit med och tagit emot barnet vid fem tillfällen, men sen har jag 
åkt på en massa larm om förlossning, men där mamman antingen redan fött 
hemma innan vi kommit fram, eller där hon föder några minuter efter 
ankomst till förlossningen. 

 
Att det går lång tid mellan larmen om prehospitala förlossningar beskrivs som 
stressande då de inte får någon rutin på det.  Bristande erfarenhet och kunskap bidrar till 
att skapa en osäkerhet och en känsla av att inte riktigt kunna behärska situationen fullt 
ut för ambulanssjuksköterskan.   
 

Det är ju en sån händelse som man aldrig riktigt känner att man behärskar 
till fullo för man utsätts så sällan för det. Sen kan man ju känna att man har 
så lite… Om det skulle något skulle gå fel på nått sätt, så har man så lite o 
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sätta till, eller dels har man lite dålig kunskap och kanske lite dålig 
utrustning och så. 
 
 

6.2.3. Stort ansvar med två patienter 
Vid larm om en pågående förlossning beskrivs en oro inför att ambulanssjuksköterskan 
möjligen kommer behöva vårda två eller vid en tvillingförlossning, tre patienter 
samtidigt. Det vanligaste inom ambulanssjukvården är att vårda en patient i taget. Det 
beskrivs även att så länge både mamman och barnet mår bra och inte drabbas av någon 
komplikation, går det bra att ansvara för två patienter. Vidare beskrivs att 
ambulanssjuksköterskan hela tiden erfar ett ökat ansvar för att snabbt kunna 
uppmärksamma om eventuell komplikation skulle tillstöta, och då kunna ge den vård 
som krävs.  
  

Jag upplever det som ganska problematiskt, på många sätt. På något sätt så 
känner jag att insatserna är ganska höga, man har två patienter, och det 
ena patienten är väldigt skör, och den andra patienten kan ha ganska svåra 
skador. 

  
Erfarenheten av att vårda två personer samtidigt beskrivs som en stor utmaning för 
ambulanssjuksköterskan. De visste inte på vägen ut till kvinnan om barnet redan hade 
kommit, eller om barnet skulle komma under transporten till förlossningsavdelning. Inte 
heller om barnet skulle stanna kvar i magen tills dess att de lämnat över till barnmorska. 
Samtidigt menar ambulanssjuksköterskan att själva observationen av två patienter inte 
är speciellt påfrestande eller stressande, det är först när den ena eller andra eller båda 
behöver någon form av behandling som de erfar oro, stress och ett extra stort ansvar. 

Så är de ju de att man inte vet om man plötsligt har eller får två personer 
att ansvara för. Och då kan de ju gå bra för den ena, dåligt för den andra, 
dåligt för båda eller bra för båda, de finns ju en del utgångar på ett sånt 
larm. De finns rätt många variabler åh de e klart att man har ju såklart ett 
större ansvar när man vårdar två. 

 

6.2.4. Att vårda ett nyförlöst barn 
Ambulanssjuksköterskan berättar om att de alltid får ett ökat stresspåslag när de vårdar 
barn i ambulansen, och framförallt när de vårdar ett nyfött barn. Vid en prehospital 
förlossning är det både mamman och det nyfödda barnet som kan behöva någon form av 
vård och behandling, vilket ambulanssjuksköterskan menar skapar stor stress och 
framförallt om det nyfödda barnet drabbas av någon komplikation som kräver vård; 
“sen är det ju alltid värre när det är barn inblandade...” 
 
Ambulanssjuksköterskan beskriver att det inte är särskilt vanligt att de vårdar barn och 
framförallt inte vårdar helt nyfödda barn i ambulansen. Den bristande erfarenheten 
beskrivs skapa ett extra stort stresspåslag. Vidare beskrivs även att de ofta är många 
moment som behöver gå snabbt att genomföra om ett barn plötsligt blir svårt sjukt, 
vilket även beskrivs skapa stor stress.  
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Det kan gå snabbt i svängarna när man vårdar en nyfödd, de har ju inte ens 
fått en okej stämpel av läkare, utan vi får göra en första bedömning av den, 
och skulle nått hända så kan de ju gå så snabbt 

 

6.3. Förberedelse och stöd 
Ett uppdrag med prehospital förlossning karaktäriseras av ett behov av förberedelse och 
stöd från en barnmorska. Varierande strategier tillsammans med kollegan påvisas i syfte 
att skapa handlingsberedskap inför ett ovanligt uppdrag med ett extraordinärt 
kontrollbehov. Kännetecknande är att det finns ett utbildningsbehov som inte tidigare 
har tillgodosetts. 
 

6.3.1. Att ligga ett steg före 
Ambulanssjuksköterskan har en önskan om att vara väl förberedda inför larm om 
förestående förlossning och vidtar olika handlingsalternativ för att skapa kontroll över 
situationen. Det inbegriper också att ta kontroll över en vårdsituation med risker. Det 
beskrivs som att vara steget före. 
 

Ja, när det gäller just förlossningar så vill jag nog ligga ett steg före, så 
känner jag. Å jag tycker det är jättebra o ha kontakt med förlossningen de 
gångerna så att man, även om det känns okomplicerat så... och man vet 
egentligen vad man ska göra så är det precis som man vill bekräfta de lite 
grann. 

 
Att vara väl förberedd inför ett larm om prehospital förlossning, beskrivs som extra 
viktigt. Det kan innebära att memorera vårdandet från början till slut och vilken 
utrustning som behövs. Det blir en reflektion över risker och en beredskap inför vad 
som kan hända om det är något som inte är bra med barnet, eller om någon 
komplikation skulle uppstå för mamman. Hur lång eller kort förberedelsen blir beror på 
hur lång framkörningen till patienten är. Oavsett hur lång eller kort denna förberedelse 
blir beskrivs inte som betydande, utan endast att den äger rum. Även en mycket kort 
framkörning och förberedelse inför vårdandet beskrivs som viktigt vid en prehospital 
förlossning.  
 

6.3.2. Behov av utbildning och hospitering 
Det beskrivs av ambulanssjuksköterskan att den utbildning i förlossning och 
förlossningsvård som ingick under specialistutbildningen till ambulanssjuksköterska var 
mycket sparsam.  “Men de e väldigt klent med utbildning i förlossningsvård måste jag 
säga.” Den utbildning och kunskap ambulanssjuksköterskorna hade gällande 
prehospitala förlossningar hade de fått via internutbildningar från arbetsgivaren. En 
generell förlossningsskräck tydliggörs, vilket beskrivs kunna bero på bristande 
utbildning och kunskap. Det framkommer att utökade utbildningstillfällen tillsammans 
med barnmorska kan minska denna förlossningsskräck.   
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Jag tycker väl det vore bra om man kunde bota den här 
förlossningsskräcken som många upplever, det är väl nånting och det gör 
man väl egentligen genom utbildning. Jag tror de här utbildningstillfällena 
vi har haft de senaste åren med barnmorskor hjälper, jag upplever det. 

 
Att få vara med på förlossningsavdelning och hospitera beskrivs som mycket positivt av 
ambulanssjuksköterskan. Att hospitera beskrivs som den utbildningsmetod som ger allra 
bäst kunskapsresultat, där de kan träna på att förlösa barn tillsammans med en 
barnmorska.  
 

6.3.3. Uppbackning av barnmorska 

Ambulanssjuksköterskan tog ofta kontakt med barnmorska på förlossningsavdelning vid 
larm om pågående förlossning, för att få information om hur kvinnans graviditet varit 
och om det fanns bakomliggande sjukdomar. Information från barnmorska beskrivs som 
extra värdefull i de fall det finns språkliga svårigheter i vårdmötet med kvinnan. 
Information synliggjordes som en viktig del av förberedelsen för att på bästa sätt kunna 
hjälpa mamman och barnet.   

Ofta så är det så att det är många från utlandet som har språksvårigheter, 
då kan det vara en fördel att ringa in så att man vet om det är nått speciellt. 

Det framkom också att kontakten med förlossningskliniken kan vara en rutinåtgärd vid 
samtliga uppdrag med en pågående förlossning, i syfte att förbereda sig ytterligare och 
för att förutse eventuella komplikationer. Då kan ambulanssjuksköterskan be 
barnmorskan om en bedömning. 

Ja, absolut och det är väl därför också som jag tycker att man har som rutin 
att man ringer upp förlossningen och frågar om det är en person som dom 
har kontakt med, eller man kan till o med be dem titta i journalen om man 
har personnummret. Speciellt, hur det har sett ut tidigare vid ultraljud, vet 
man nått om barnet ligger som det ska och sådana saker. Så att man ber 
dem om att göra en bedömning. 

Det synliggörs att barnmorskor ofta var mycket hjälpsamma och kunde ge tips och råd 
över telefon om hur ambulanssjuksköterskan skulle eller kunde agera vid olika 
scenarion. Ambulanssjuksköterskan berättar att det vid vissa tillfällen fanns möjlighet 
att kunna hämta upp en barnmorska som kunde medverka inne i ambulansen vid larm 
om pågående förlossning. Oavsett om ansvaret lämnas över inne på förlossningen eller i 
ambulansen till medföljande barnmorska så beskrivs en stor lättnad att överlämna 
huvudansvaret för mamman och barnet.  
 

6.3.4. Trygg kollega 
Den omedelbara förberedelsen tillsammans med sin kollega som sker inne i ambulansen 
vid larm beskrivs som oerhört viktig. Att då arbeta med en trygg kollega som har god 
erfarenhet beskrivs betydelsefullt. Denna förberedelse görs då tillsammans med 
kollegan, där olika scenarion gås igenom, vilka läkemedel som kan vara aktuella och 
där tidigare erfarenheter kring prehospitala förlossningar kan diskuteras.  
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  Man känner sig ju tryggare i förberedelsen om man vet att man har en   lugn 
och duktig och erfaren kollega med sig…. Att kunna bolla med. 

  
  

6.4. Skräckblandad förtjusning i ett stressigt uppdrag som kräver 
extraordinär kontroll 
 
Ambulanssjuksköterskans erfarenhet av uppdrag med prehospital förlossning kan 
förstås som en skräckblandad förtjusning som kräver extraordinär kontroll. 
Ambivalensen kännetecknas av stress och blandade känslor, från att vara ett av de 
roligaste larmen, till att samtidigt vara ett av de jobbigaste uppdrag som kan erfaras. 
Ovana och okunskap framstår som grundläggande för tvetydigheten. Vårdandet kräver 
en extraordinär kontroll då uppdraget inrymmer ansvar för två patienter och oro för 
specifika komplikationer. Ingenting får gå fel, det skapas ett behov av stöd från en 
barnmorska och att få överlämna det stora vårdansvaret. 
 

7. DISKUSSION 
I diskussionsavsnittet förs en metoddiskussion, resultatdiskussion samt en diskussion 
kring hållbar utveckling.  
 

7.1. Metoddiskussion 
Resultatet från den aktuella studien kan inte generaliseras, dock så kan det överföras till 
liknande sammanhang (Polit & Beck 2016, ss. 559 - 560). Begreppet trovärdighet 
används inom kvalitativ forskning för att kunna avgöra kvaliteten på andras och egna 
forskning. Trovärdighetsbegreppet kan beskrivas i fyra dimensioner; överförbarhet, 
tillförlitlighet, giltighet och verifierbarhet (Kristensson 2014, ss. 124 - 126). Därtill 
kommer även författarnas förförståelse och dess påverkan på studien att diskuteras. 
  

7.1.1. Överförbarhet 
Polit och Beck (2016, ss. 500 - 501) har satt upp sex kriterier för att stärka 
överförbarheten; Urvalsmetod, Inklusionskriterier, Miljö, Urvalets storlek/antal 
deltagare, Informanternas karakteristik och Tidsperiod för datainsamling. 
 
1) Urvalsmetod; Ett maximalt varierat urval har använts i den aktuella studien. Det är 
svårt att veta om det fanns informanter i den aktuella studien som hade ännu större 
variationer i sin bakgrund med längre erfarenhet eller fler prehospitala förlossningar. Ett 
sätt att hitta de personer som har erfarenhet av flest eller minst prehospitala 
förlossningar är att använda ett så kallat “Snöbolls urval” på engelska “Snowball 
sampling”, vilket innebär att de första informanterna i studien tillfrågas om de känner 
till några personer som skulle kunna bidra till ett maximerat varierat urval (Polit & Beck 
2016, s. 493). 
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2) Inklusionskriterier; För den aktuella studien var inklusionskriterierna att 
informanterna skulle vara specialistutbildade ambulanssjuksköterskor med erfarenhet av 
minst en prehospital förlossning. Det finns ambulanspersonal med erfarenhet av 
prehospitala förlossningar som är ambulanssjukvårdare, legitimerade sjuksköterskor och 
sjuksköterskor med annan specialistutbildning än inom ambulanssjukvård. Dessa 
exkluderades. Anledningen till att dessa exkluderats är att den aktuella studien 
genomförts som en del av utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning på 
ambulanssjukvård och därför svarade dessa inte an mot syftet. 
 
3) Miljö; Intervjuerna genomfördes i huvudsak på informanternas arbetsplats då de 
arbetade. I två fall kom informanterna på egen begäran till arbetsplatsen då de inte 
arbetade och intervjuerna kunde genomföras. I ett fall genomfördes en intervju i 
informantens hem på grund av att hen var hemma för vård av sjukt barn. Fördelen med 
att genomföra intervjuerna under pågående arbetstid var att de varken förlorade tid eller 
pengar. Nackdelen var att de trots allt befann sig på arbetet och det är svårt att avgöra 
om de kände sig avslappnade och kunde berätta fritt om sina upplevelser. I ett fall 
genomfördes intervjun i hemmet vilket borde vara den bästa lösningen men det fanns 
inte tillräckligt med tid för att göra detta med samtliga informanter. 
 
4) Urvalets storlek/antal deltagare; I den aktuella studien intervjuades 10 informanter. 
Det finns inga särskilda regler kring hur stort urvalet i en kvalitativ studie skall vara, det 
beror istället på den information som framkommer i intervjuerna (Polit & Beck 2016, s. 
497). En större tidsram än 10 veckor skulle ha behövts för att utöka datainsamlingen. 
 
5) Informanternas karakteristik; I den aktuella studien eftersträvades att få ett maximalt 
varierat urval. Informanterna bestod av sex män och fyra kvinnor. Det hade varit 
önskvärt med en jämnare fördelning mellan män och kvinnor, det vill säga fem personer 
av varje kön. I den aktuella studien var inte det möjligt med tanke på den snäva 
tidsramen. Informanterna som valdes ut hade två till 30 års erfarenhet i 
ambulanssjukvård. Antalet prehospitala förlossningar varierade från några få till ett 10-
tal bland informanterna. Urvalet kan därmed sägas vara varierat. 
 
6) Tidsperiod för datainsamling; Intervjuerna genomfördes under totalt två veckor. 
Urvalets storlek beror på hur innehållsrikt och om hur omfångsrikt materialet är. 
Intervjuerna kunde ha pågått under en längre tid för att fånga upp eventuell information 
som ytterligare skulle kunna ha belyst fenomenet om upplevelsen att förlösa 
prehospitalt. Dock framkommer liknande information i de intervjuer som pågick i 15 
minuter och de som pågick i 20 minuter, så om ytterligare information skulle komma 
fram om intervjuerna pågick i 25 eller 30 minuter upplevs ändå som tveksamt. 
 

7.1.2. Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet innebär att resultatet grundas på det insamlade materialet och inte på 
förutfattade meningar eller påhittade data från forskarna. Ett sätt att öka tillförlitligheten 
är genom triangulering då två eller flera personer tolkar och analyserar ett material och 
på så sätt stärka resultatet (Kristensson 2016, ss. 124 - 125). I den aktuella studien har 
båda författarna tolkat och analyserat varandras material. Att använda ett maximalt 
varierat urval kan också öka tillförlitligheten, vilket innebär att informanter med olika 
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bakgrund men som ändå har erfarenhet av samma fenomen rekryteras (Graneheim & 
Lundman 2004, ss. 109 - 110; Kristensson 2016, s. 125). Författarna i den aktuella 
studien har aktivt valt att rekrytera sex män och fyra kvinnor med varierande erfarenhet 
som ambulanssjuksköterska. Dessutom har deltagarna rekryterats från tre olika 
ambulansstationer i tre olika regioner. Tillförlitligheten kan också ökas genom att 
datamaterialet är djupt och omfångsrikt, vilket kan visas för läsaren genom en 
beskrivning av hur lång tid intervjuerna pågick (Kristensson 2016, s. 125). Att 
åskådliggöra analysprocessen kan också bidra till att öka tillförlitligheten. Till exempel 
menar Granheim och Lundman (2004, s. 110) att representativa citat från 
transkriberingen kan användas, vilket också gjorts i den aktuella studien. 
 

7.1.3. Giltighet  
En viktig aspekt för att det insamlade materialet skall ha hög giltighet är att det ska vara 
stabilt över tid, vilket också innebär att resultatet är stabilt över tid. För att stärka 
resultatets giltighet är det viktigt att beskriva vid vilken tidpunkt materialet samlades in. 
En intervjuguide kan också användas för att stärka giltigheten (Graneheim & Lundman 
2004, ss. 105 - 112; Kristensson 2016, s. 126). Författarna i den aktuella studien 
samlade in data under vecka fyra och fem, år 2020. Det kan inte uteslutas att 
nedstängning av mindre förlossningsavdelningar medför ökade ambulansuppdrag med 
pågående förlossning. Mer erfarenhet från prehospitala förlossningar skulle kunna 
innebära förändrade upplevelser från ambulanssjuksköterskans sida. Författarna har inte 
använt någon intervjuguide, utan intervjuerna inleddes med en öppen fråga som följdes 
av lämpliga följdfrågor i syfte att få en djupare förståelse för fenomenet.  
 

7.1.4. Verifierbarhet  
Det är viktigt att kunna visa läsaren att resultatet är representerat i det material som 
samlats in, samt hur tolkningar och resultat kan verifieras. För att stärka verifierbarheten 
kan triangulering eller direkta citat i resultatbeskrivningen användas (Graneheim & 
Lundman 2004, s. 110; Kristensson 2016, s.126). I den aktuella studien har båda 
författarna läst igenom varandras intervjuer flera gånger och dessutom har direkta citat 
använts i resultatredovisningen. Triangulering kunde ha stärkts ytterligare genom att 
låta en utomstående forskare läsa igenom materialet. 
 

7.1.5. Författarnas förförståelse 
En induktiv ansats innebär en utmaning för forskarna. Graneheim, Lindgren och 
Lundgren (2017, s. 30) menar att det finns en risk för ytliga beskrivningar och generella 
summeringar. Det kan också vara svårt att avgöra om det verkligen är en induktiv ansats 
eller om det är forskarens förförståelse om människan som fysisk, psykologisk och 
social varelse som speglas (Graneheim et al. 2017, s.30). Författarna i den aktuella 
studien har inga egna erfarenheter av prehospital förlossning. Däremot har författarna en 
viss förförståelse om ambulansverksamheten, båda har haft verksamhetsförlagd 
utbildning under tre veckor och en av författarna arbetar inom ambulanssjukvården. 
Ambitionen har varit att åsidosätta förförståelsen i samband med datainsamling och 
analys, men det är svårt att utröna om det varit fullt möjligt, då förförståelsen tycks 
prägla de tolkningar som görs. 
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7.2. Resultat diskussion  
Resultatdiskussionen utgår från resultatets tre generiska kategorier. Ambivalent 
uppdrag, stressande larm och förberedelse och stöd.  

7.2.1. Ambivalent uppdrag 
Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskans erfarenheter av vårdandet i 
samband med prehospital förlossning. I resultatet framkom att ambulanssjuksköterskans 
erfarenhet av prehospital förlossning beskrivs som en ambivalens, där både positiva och 
negativa känslor beskrivs på samma gång. Oro, nervositet, glädje och lättnad är exempel 
på några känslor som beskrivs av ambulanssjuksköterskan. Lättnaden och glädjen som 
beskrivs av ambulanssjuksköterskan i den aktuella studien uppkom i samband med att 
de hör barnets skrik.  Eufori och lycka när barnet var ute och mådde bra beskrivs även 
av Persson et al. (2018). Det beskrivs även i den aktuella studien av 
ambulanssjuksköterskan att de erfor ett lugn och kunde slappna av när både barnet och 
mamman mådde bra. Lycka beskrivs även i den aktuella studien när 
ambulanssjuksköterskan hör barnet skrika. Dock övergick glädjen för barnets ankomst, 
oro för eventuella komplikationer som kunde inträffa hos mamman. En känslomässig 
ambivalens beskrivs i den aktuella studien där motstridiga känslor upprepas flera gånger 
om vartannat under ett och samma tillfälle. Ambivalens i samband med prehospital 
förlossning beskrivs även av Persson et al. (2018), då de fann att det förekommer 
känslor av både rädsla och spänning hos ambulanssjuksköterskan vid en prehospital 
förlossning.  
 

7.2.2. Stressande larm 
Att vid stressande larm arbeta tillsammans med en trygg kollega beskrivs av 
ambulanssjuksköterskorna i den aktuella studien kunna minska oron vid en prehospital 
förlossning. I en studie av Svensson och Fridlund (2014) beskrivs, att vid stressande 
situationer, kan det vara betydelsefullt att arbeta tillsammans med en kollega som man 
är van att arbeta med. Även i en studie av Holmberg, Wahlberg, Fagerberg och Forslund 
(2014) beskrivs vikten av ett välfungerande team, där en i teamet har huvudansvaret för 
patienten. Tydliga roller i teamet beskrivs som viktiga, då oorganiserade team skapar 
förvirring som påverkar både personal och patienter negativt. Det framkommer vidare 
att om man känner sina kollegor väl så är det lättare att skapa goda relationer till 
patienter. Att snabbt skapa förtroende och goda relationer till patienter beskrivs av 
Nordén, Hult och Engström (2014) som mycket viktig för att kunna ge bra och god 
vård. I den aktuella studien beskrivs att vilken kollega man får med sig på en 
prehospital förlossning kan vara avgörande för hur larmet upplevs. Även i en studie av 
Bohström, Carlström och Sjöström (2017) beskrivs vikten av att arbeta med en trygg 
kollega. De beskriver att de har mer stöd och uppbackning av en kollega efter ett 
uppdrag än vad de har av sina chefer och andra specialister. 

 
I resultatet framkom att ambulanssjuksköterskor erfar en generell stress vid larm om 
förestående förlossning. Även Nordén, Hult och Engström (2014) och Svensson och 
Fridlund (2008) visar att stress och press hos ambulanssjuksköterskan är vanligt 
förekommande, där barnlarm och förlossning beskrivs som två av dom larm som skapar 
störst stress hos dem. I den aktuella studien orsakades stressen framför allt av bristen på 
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erfarenhet, då de sällan vårdade barn, vilket styrks av Nordén et al. (2014) som menar 
att 10 % av de larm som inkommer till ambulansen berör barn och endast fem procent 
av larmen gäller svårt eller kritiskt sjuka eller skadade barn som kräver omedelbar vård. 
Vidare beskrivs det av Nordén et al. (2014) att larm som gäller barn är det 
ambulanssjuksköterskan upplever som ett av de jobbigaste larmen de åker på. Likaså 
beskriver Bohström, Carlström och Sjöström (2017) att ambulanssjuksköterskan ofta 
upplever stress i sitt arbete, men att barnlarm och prehospitala förlossningar beskrivs 
skapa extra stor stress. Deras studie visar att manliga ambulanssjuksköterskor tenderade 
att uppleva större stress än kvinnliga vid prehospitala förlossningar. Detta är däremot 
ingenting som framkommer i resultatet i den aktuella studien, där alla deltagare oavsett 
kön beskriver att de får ett ökat stresspåslag när de åker på larm om prehospital 
förlossning. I den aktuella studien beskrivs en påtaglig stress hos 
ambulanssjuksköterskan, liknande fynd har gjorts av Nordén, Hult och Engström (2014) 
och Svensson och Fridlund (2008) och Bohström, Carlström och Sjöström (2017). Att 
ständigt arbeta under stress och oro beskrivs av Svensson och Fridlund (2008) kunna 
medföra att ambulanssjuksköterskan utvecklar olika former av psykisk ohälsa som till 
exempel post traumatiskt stresssyndrom. Därför ska inte ambulanssjuksköterskans stress 
och oro bagatelliseras. I studien gjord av Persson et al. (2018) beskrivs att 
ambulanssjuksköterskan känner ett ökat ansvar inför att ta hand om två patienter och en 
otillräcklighet om båda skulle behöva vård relaterat till komplikationer.  
 
Det framkommer i resultatet att prehospitala förlossningar är ett ovanligt uppdrag och 
att komplikationer sällan inträffar. Ett orosmoment som skapar stress och beskrivs som 
extra påtagligt av ambulanssjuksköterskorna i den aktuella studien är risken för 
eventuella komplikationer. I studien av Bohström, Carlström och Sjöström (2017) 
beskrivs att födslar, i stor utsträckning, var lätta och okomplicerade, var risken för 
potentiella komplikationer extremt stressande. Det framkommer i resultatet att 
ambulanssjuksköterskan erfar en oro för komplikationer och framförallt om de har långt 
att åka till en förlossningsavdelning, detta beskrivs även av Bohström, Carlström, och 
Sjöström (2017). Om en kritisk situation skulle uppstå långt ifrån sjukhus är 
ambulanssjuksköterskorna extra utsatta, då det finns begränsat med utrustning i 
ambulansen. Även rädsla för att materialet ska ta slut i ambulansen skapar stress menar 
Bohström, Carlström och Sjöström (2017).  
 
Trots att resultatet i den aktuella studien påvisar både ökad stress och oro hos 
ambulanssjuksköterskan påvisas även betydelsen av att visa upp ett lugnt och empatiskt 
förhållningssätt, för att få kvinnan att känna sig lugn. Även Ahl och Nyström (2012) 
visar i sin studie att patientens tillit till ambulanspersonalen ökar om de agerade lugnt. 
Ambulanssjuksköterskan berättar att det innebär en stor stress med prehospitala 
förlossningar, men att de samtidigt gör allt de kan för att dölja det för den förlösande 
kvinnan. Ambulanssjuksköterskan vill inte smitta av sig av deras stress eller oro, utan 
de vill ge sken av lugn trots att de inte alls känner sig lugna. detta beskrivs även av 
Persson et al. (2018) som beskriver att vårdarna försöker vara lugna och självsäkra trots 
att de inombords känner en otrygghet. Detta skulle kunna göra att 
ambulanssjuksköterskan erfar ännu mera stress i en redan stressad situation. Frågan är 
om ambulanssjuksköterskan alltid lyckas dölja sin egen stress, eller om de ändå lyser 
igenom till kvinnan. Tidigare forskning visar att kvinnor upplever 
ambulanssjuksköterskor som obekväma i samband med prehospitala förlossningar 
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(Lindgren et al. 2015). Möjligen är det denna stress som ambulanssjuksköterskan 
arbetar med att dölja för kvinnan, som lyser igenom och uppfattas av kvinnor som att 
ambulanssjuksköterskan skulle vara obekväma. 
 

7.2.3. Förberedelse och stöd 
Utbildning framkommer som ett sätt att minska den stress och oro som 
ambulanssjuksköterskan erfar vid en prehospital förlossning. Utbildningen i prehospital 
förlossning som ingår under specialistutbildningen till ambulanssjuksköterska är 
bristfällig, och att den kunskap de har, har de fått via olika former av internutbildningar 
som anordnas av arbetsgivaren. Internutbildningar erbjuds för sällan och det beskrivs att 
det finns önskemål om hospitering vid olika intrahospitala avdelningar, där just 
förlossningsavdelning är en mycket lärorik avdelning att göra sin hospitering på. Både 
hospitering och praktisk utbildning tillsammans med barnmorska är mycket värdefullt 
och en utökad utbildning i förlossningsvård skulle kunna skapa större trygghet, vilket 
kan minska både stress och oro för ambulanssjuksköterskan vid en prehospital 
förlossning. I en studie av Persson et al. (2018) beskrivs att avsaknad av erfarenhet på 
grund av att larmen är så få och att specialistutbildningen i ambulanssjukvård inte 
innehåller så mycket förlossningsvård, gjorde att ambulanssjuksköterskan i studien 
önskade mer utbildning och praktik. Även i studien av McLelland et al. (2012) beskrivs 
praktisk utbildning mellan professionerna som mycket värdefull och givande, där 
barnmorskestudenter utbildar ambulans-sjuksköterskestudenter i förlossningsvård. 
 
Resultatet visar att kontakt tas ofta med en barnmorska när det finns misstanke om att 
en kvinna kommer föda prehospitalt. Att få uppbackning från barnmorska, antingen via 
telefon eller genom att en barnmorska bistår i ambulansen är något som skulle kunna 
skapa trygghet och lättnad för ambulanssjuksköterskan vid en prehospital förlossning. 
Detta påtalas även av Svensson och Fridlund (2008). Resultatet visar att det är viktigt att 
få information från förlossningen om den aktuella patienten, särskilt om det finns 
språkförbristningar mellan patient och ambulanspersonal. I en studie av Wireklint 
Sundström och Dahlberg (2012) beskrivs att det är viktigt för ambulanssjuksköterskor 
att få information om patienten och rådande omständigheter. Vidare beskrivs också 
vikten av att ambulanssjuksköterskor är öppna och flexibla när det gäller 
förhandsinformation om patienten. Genom att inte ha förutfattade meningar om vilken 
situation som ambulanssjuksköterskorna kommer fram till, så kan förhastade slutsatser 
undvikas. Den gravida kvinnan kan också lättare göra sig förstådd om 
ambulanssjuksköterskan lyssnar till henne med ett öppet sinne (ibid.). 
 

7.3. Hållbar utveckling 
Edman och Andersson (2014, s. 515) beskriver att hållbar utveckling delas in i tre 
dimensioner, ekonomisk, ekologisk och social. Utifrån den ekonomiska dimensionen är 
en hållbar utveckling för att behålla sjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor i 
verksamheten är av största vikt. Ett sätt att göra det är att införa nationella riktlinjer för 
hur ambulanssjukvården skall bedrivas. Det skulle skapa en mer jämlik vård över hela 
Sverige. Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS 2012) samt Svensk 
Sjuksköterskeförening (SSF 2012) har angett i kompetensbeskrivningen att 
ambulanssjuksköterskor skall bidra med att resurserna utnyttjas på ett optimalt samt 
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kostnadseffektivt sätt. I den ekonomiska dimensionen kan ambulanssjuksköterskan vid 
en prehospital förlossning använda materialet som finns i ambulansen sparsamt, och 
inte använda läkemedel och förbrukningsartiklar i onödan.  
 
8. SLUTSATSER 
En utökad utbildning i vårdandet i samband med prehospitala förlossningar skulle 
kunna gynna både ambulanssjuksköterskan och kvinnor som genomgår prehospitala 
förlossningar. Samarbetet mellan ambulanspersonal och förlossningsavdelningen 
innebär att information om den gravida kvinnan kan delas. Fler tillfällen med 
hospitering skulle kunna ge större möjligheter för en ökad kompetens i 
förlossningsvård.  
 
9. IMPLIKATIONER 
Ambulanssjuksköterskans erfarenheter av vårdandet i samband med prehospital 
förlossning är en skräckblandad förtjusning i ett stressigt uppdrag som kräver 
extraordinär kontroll. Med stöd i föreliggande resultat rekommenderas: 
 

• Ökad utbildning i prehospital förlossning under specialistutbildningen. 
 

• Ökade möjligheter till internutbildning, exempelvis hospitering tillsammans med 
barnmorska på förlossningsklinik. 

 
• Fler övningsmoment inriktade mot komplikationer både hos det nyfödda barnet 

och den nyförlösta mamman. 
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Bilaga 1. 

 
 

Förfrågan till verksamhetschef gällande genomförande av 
intervjustudie inom region  XXXXXXXXX 

Vi är två legitimerade sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterske-programmet 
med inriktning mot ambulanssjukvård vid högskolan i Borås. 

Under våren 2020 kommer vi att skriva en D-uppsats med syfte att belysa 
ambulanssjuksköterskans upplevelse av prehospitala förlossningar. Avsikten är att 
intervjua 12 ambulanssjuksköterskor som någon gång medverkat vid en prehospital 
förlossning. Förhoppning är att genomföra fyra intervjuer med ambulanssjuksköterskor 
anställda inom region Uppsala, fyra med anställning inom region Örebro och fyra 
intervjuer med ambulanssjuksköterskor i Västra Götaland regionen 

Intervjuerna beräknas starta under Vecka 4, där varje enskild intervju beräknas pågå 
under cirka 30 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas. Materialet 
kommer att hanteras konfidentiellt och presenteras så att ingen enskild person kan 
identifieras. Samtliga deltagare i studien kommer erhålla skriftlig och muntlig 
information kring studiens syfte och tillvägagångssätt. Deltagandet är frivilligt och 
informanterna kan när som helst avbryta sin medverkan, utan förklaring. 

  

Vid eventuella frågor nås vi via mail. 

  

Med vänlig hälsning 

Anna Wilhelmsson                     Fredrik Wikander 

S195416@student.hb.se             fredrikwikander@hotmail.com 

  

Ansvarig Handledare 

Gabriella Norberg Boysen 

gabriella.norberg_boysen@hb.se 
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Genom att underteckna detta dokument ges godkännande att genomföra studien. 

  

  

Ansvarig Verksamhetschef inom Region XXXXXXXX 

  

Ort och Datum 

  

---------------------------------------------- 

 Underskrift 

  

 ………………………………………. 

  Namnförtydligande 

  

 ………………………………………. 
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Bilaga 2.  

 
 
 

Förfrågan om deltagande i studie rörande prehospital förlossning 

  

Hej! 

Vi är två legitimerade sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot ambulanssjukvård på högskolan i Borås. Vi kommer under våren 2020 
genomföra en kvalitativ studie med syfte att beskriva ambulanssjuksköterskans 
upplevelse av att förslösa prehospitalt. 

Därför söker vi dig som är specialistutbildad sjuksköterska som arbetar i 
ambulanssjukvården och som medverkat vid minst en prehospital förlossning. 

Intervjuerna kommer att påbörjas under vecka 4 och förväntas vara avslutade under 
vecka 6. Varje intervju förväntas pågå ca 30 minuter. 

Intervjuerna spelas in och kommer sedan transkriberas. Materialet förvaras på ett sådant 
sätt att obehöriga ej kan ta del av innehållet och publiceras sedan så att ingen enskild 
person kan identifieras. Du kan när som hels avbryta sin medverkan, utan att ange 
någon orsak. Efter att du gett ditt medgivande till att medverka kontaktas du via mail för 
överenskommelse om tid och plats som passar dig bäst. 

Godkännande att genomföra studien har givits av din verksamhetschef. 

Vid eventuella frågor kontakta oss gärna via mail. 

   

Med vänlig hälsning 

Anna Wilhelmsson                          Fredrik Wikander 

S195416@student.hb.se               fredrikwikander@hotmail.com 
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Ansvarig Handledare 

Gabriella Norberg Boysen 

gabriella.norberg_boysen@hb.se 

 Jag samtycker till att delta i studien 

  

Datum och ort 

 

 ------------------------------------------------------ 

 Underskrift 

  

 ………………………………………………………………. 

 Namnförtydligande 

  

 ………………………………………………………………… 

 Mailadress 

 

 ………………………………………………………………….. 
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