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Abstrakt 

 

Bakgrund: Ambulanssjuksköterskor arbetar mot en bred patientgrupp och förväntas kunna lite om 

väldigt mycket. Denna studie ville belysa den komplexa situation som ambulanssjuksköterskor ställs 

inför. Vikten av att ha tillräcklig utbildning och kunskap för att uppnå den akut sjuke patientens 

behov.  

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om ambulanssjuksköterskor kände sig ha tillräcklig 

utbildning och kunskap för att på ett optimalt sätt kunna vårda den prehospitala patienten.  
 

Metod: Intervjupersonerna i studien valdes ut genom strategiskt urval bland yrkesverksamma 

ambulanssjuksköterskor i Gävleborg. Nio intervjuades enskilt med semistrukturerade frågor. En 

fokusgruppintervju genomfördes med fyra personer där en frågeguide användes som 

diskussionsämne. Sju män och sex kvinnor mellan 28-51 år medverkade i studien. Resultatet 

analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat: Ambulanssjuksköterskorna uppfattade sig ha tillräckliga kunskaper för patientgrupperna 

de mötte ofta, men kände sig osäkra på saker som sällan inträffade. Det fanns områden där mer 

kunskap behövdes, såsom äldre och barn. De fördjupade kunskaperna efter specialistutbildningen 

gav ökad trygghet och förståelse vilket ökar patientsäkerheten. Inga annorlunda krav ställdes efter 

specialistutbildningen, vilket ambulanssjuksköterskorna efterfrågade. Det fanns heller ingen skillnad 

i arbetsförhållanden mellan grundutbildade sjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor. Den interna 

utbildningen uppfattades mer praktisk medan specialistutbildningen gav fördjupade teoretiska 

kunskaper. Det framkom att utbildningarna berörde olika områden och inte kunde ersätta varandra.  

 

Slutsats: Det fanns olika åsikter om den önskade kompetensen inom ambulanssjukvården och giltiga 

riktlinjer saknades. Ställdes det krav på minst en ambulanssjuksköterska per ambulans kunde 

arbetsförhållandena ändras och statusen på utbildningen öka. 

Nyckelord: kunskap, innehållsanalys, prehospital vård, specialistutbildad ambulanssjuksköterska, 

utbildning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Background: Ambulance nurses work against a wide range of patients and are expected to know a 

little about a lot. This study wanted to illustrate the complex situation that ambulance nurses face. 

The importance of having adequate education and knowledge to meet the acute ill patients needs. 

 

Objective: The aim of this study was to investigate whether the ambulance nurses felt they had 

adequate education and knowledge to optimally be able to nurture the prehospital patient. 

 

Method: The respondents in the study were selected by strategic sampling among professional 

ambulance nurses in Gävleborg. Nine were interviewed separately with semi-structured questions. A 

focus group interview was conducted with four persons where an interview guide was used as a 

discussion topic. Seven men and six women aged 28-51 years participated in the study. The results 

were analyzed by a qualitative content analysis. 

 

Results: Ambulance nurses perceived themselves to have adequate knowledge of the patient groups 

they met often, but felt insecure about things that rarely occurred. There were areas where more 

knowledge is needed, such as the elderly and children. The deeper knowledge for the specialist 

training resulted in increased security and understanding which increases patient safety. No different 

demands were made after the specialist training, which ambulance nurses requested. There was also 

no difference in working situations between basic trained nurses and ambulance nurses. Internal 

training was considered more practical while the specialist training gave deeper theoretical 

knowledge. It was revealed that the trainings involved different areas and could not replace each 

other. 

 

Conclusion: There were different opinions about the desired skills within the ambulance service and 

valid guidelines were missing. If at least one ambulance nurse per ambulance was required, the work 

situation could changes and the status of education increase. 

 

Keywords: ambulance nurse, content analysis, education, knowledge, prehospital care.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Sveriges kommuner och landsting är i och med Hälso-och sjukvårdslagens vision om en vård av 

god kvalitet och på lika villkor för alla, skyldiga att se till att detta uppnås. 

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet. Enligt behovs-och solidaritetsprincipen, som sen lång tid är förankrat i den svenska 

hälso-och sjukvården, skall resurser satsas på de områden, verksamheter och individer där 

behoven är som störst. Detta innebär att om prioriteringar måste ske bland effektiva åtgärder 

skall vårdens resurser ges till de mest behövande, de med de svåraste sjukdomarna och den 

sämsta livskvalitén (SFS 1982:763; Khorram-Manesh, Montan, Hedelin, Kihlgren & Örtenwall, 

2011). För att kunna ge en rättvis vård med samma förutsättningar till alla patienter behövs 

nationella riktlinjer och gemensamma mål gällande utbildning och kunskap som idag saknas 

inom den prehospitala sjukvården (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). 

1.2 Prehospital akutsjukvård 

Prehospital akutsjukvård omfattar vård och behandling av patienter före de når sjukhuset. Till 

den prehospitala akutsjukvården räknas ambulanssjukvård och akutsjukvård på olycksplats. 

Inom den prehospitala akutsjukvården ingår ambulans, men även räddningstjänst och polis. I 

Sverige finns en utvecklingstrend mot centralisering av akutvården vilket medför minskad 

tillgänglighet av ambulanssjukvård, framförallt i landsbygden. Detta leder till en ökad 

efterfrågan på räddningstjänst och polis för att ge den första hjälpen till skadade på 

olycksplatser. Att vara den första personen på olycksplatsen innebär förväntningar om att vara en 

hjälte, rädda liv och samtidigt att vara äkta i ett mellanmänskligt möte. Inom den prehospitala 

akutsjukvården innebär den mänskliga närvaron i livshotande situationer- att få bekräftelse, att 

någon finns där, mycket för den drabbade patienten. Även om ambulanssjukvården har 

utvecklats över tid, från att bara transportera den skadade till dagens avancerade 

livsuppehållande behandlingar, är den första hjälpinsatsen på olycksplatsen det primära och 

viktigaste. Gemensamt för prehospital akutsjukvård är de korta och tillfälliga möten mellan 

patient och vårdare med ökade krav på effektiv och snabb behandling (Elmqvist, Brunt, Fridlund 

& Ekeberg, 2009). 

1.3 Ambulanssjukvården i Sverige 

Ambulanssjukvården i Sverige ansvarar för transport av skadade till sjukhus eller annan 

vårdinrättning samt sjukvård under denna transport. Ansvarig för ambulanssjukvården i 
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respektive län är landstingen. Det gäller oavsett om ambulanssjukvården bedrivs i egen regi eller 

via privat entreprenör (Lennqvist, 2009, s. 107). Landstingen är ansvariga för att upprätta en plan 

för ambulanssjukvården inom sitt område. Planen skall innehålla fastställda mål, vilka resurser 

som skall finnas och hur ambulanssjukvården skall vara organiserad. Vårdgivaren har ansvaret 

att hälso- och sjukvårdspersonalen i ambulansen har behörighet att administrera läkemedel, 

d.v.s. att det tjänstgör legitimerade sjuksköterskor inom ambulanssjukvården. 

Verksamhetschefen skall fastställa rutiner för att säkerhetsställa att personalen har den 

utbildning som krävs och vårdgivaren har vidare ansvar för att personalen inom 

ambulanssjukvården har den kompetens som krävs för att kunna ge prehospital akutsjukvård 

under ett ambulansuppdrag (SOSFS 2009:10). Genom föreskrifter och nationella riktlinjer och 

regler om personalens kompetens försöker Socialstyrelsen leda vården i samma riktning, t.ex. 

inom ambulanssjukvården (Suserud & Svensson, 2009, s. 60-61). 

1.4 Ambulanspersonalens arbetsuppgifter 

Arbetet i en ambulans är inriktat på att övervaka samt i möjligaste mån stabilisera vitala 

funktioner hos patienten. I arbetsuppgifterna ingår att fatta beslut som har inverkan på patientens 

fortsatta vård, behandling och möjlighet till överlevnad. Detta är många gånger ett väldigt 

krävande arbete och ambulanspersonalen tvingas fatta sådana beslut som annars inne på sjukhus 

fattas av läkare (Lennqvist, 2009, s. 109). 

1.5 Ambulanspersonalens kompetens och utbildning 

Den svenska ambulanspersonalens utbildning består av tre nivåer: Ambulanssjukvårdare med 

gymnasieutbildning eller motsvarande, legitimerad sjuksköterska eller specialistsjuksköterska i 

någon form. I storstadsområdena finns även tillgång till akutläkare som kan ge prehospitalt stöd 

(Berntsson & Hildingh, 2013). I en tidigare studie gjord 1999 strävades det efter att höja 

kompetensnivån i ambulanserna redan då och författarna påpekade att det borde vara 

legitimerade sjuksköterskor men även specialistsjuksköterskor inom den prehospitala vården 

(Haljamäe & Suserud, 1999). Kliniskt beslutsfattande är en komplicerad process som innehåller 

nödvändiga observationer och beslut om vilka åtgärder som kommer att genomföras i syfte att ge 

patienten optimal vård (Gunnarsson & Warrén-Stomberg, 2009).  För att säkerställa en smidig 

övergång och en lämplig utbildning bör alla ambulanssjukvårdare som är verksamma erbjudas 

utbildning till sjuksköterskor. Slutresultatet kommer att bli en kraftigt förbättrad ambulans-

sjukvård som innebär en högkvalitativ vård för alla patienter enligt Melby och Ryan (2005).  

Från och med 2005 är alla ambulanser i Sverige bemannade med minst en legitimerad 

sjuksköterska. En legitimerad sjuksköterska har kandidatexamen och är kvalificerad för att 
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administrera läkemedel. Ambulanssjuksköterska är ett relativt nytt yrke och utbildningen har 

funnits i Sverige sedan 2007. Ambulanssjuksköterska är en legitimerad sjuksköterska men med 

ytterligare ett års specialistutbildning på ett universitet med fokus på ambulanssjukvård, vilket 

leder till en magisterexamen, forskarutbildning och specialistsjuksköterskeexamen¹. En förhöjd 

kompetens hos sjuksköterskor inom ambulansen ger större möjligheter till en mer avancerad 

prehospital sjukvård. Vårdgivare som är öppen för patienternas livsvärldar är en viktig del av 

bedömning inom den prehospitala akutsjukvården. Införandet av patientperspektivet lindrar 

lidande och leder till större noggrannhet och säkerhet i beslutsfattandet (Wireklint Sundström & 

Ekeberg, 2012). Ambulanssjuksköterskan genomför ett primärt omhändertagande med hjälp av 

vitala parametrar och bakomliggande anamnes. Därefter ställs ett prehospitalt bedömt tillstånd 

och utifrån detta prioriteras och fattas beslut om behandling, om den skall påbörjas redan på 

plats eller inne i ambulansen. En ambulanssjuksköterska innehar en bred kunskapsbas och 

färdigheter för att tillämpa till vården av patienter i olika miljöer med stöd från både 

vårdvetenskap och medicinsk vetenskap (Bruce & Suserud, 2005; Suserud, 2005). Det finns inga 

nationella krav att personal inom ambulanssjukvården skall genomgå någon formell 

förberedelse, fortbildning eller förlänga sina kunskaper och färdigheter, men många 

ambulansorganisationer bedriver mycket interna utbildningar för sin egen personal (Abelsson & 

Lindwall, 2012).  

För att arbeta inom ambulanssjukvården Gävleborg ställs krav på ett flertalet obligatoriska 

utbildningar som bl. a. innefattar olycksfall och trauma, samverkan och ledning, avancerad-HLR 

för barn och vuxna, körutbildning mm. I kompetensförhöjningsplanen för ambulanssjukvården 

Gävleborg finns målsättningen att år 2015 skall 50 % av sjuksköterskorna i verksamheten vara 

specialistutbildade (Landstinget Gävleborg, 2010). 

 

1.6 Utbildning och kunskap ur Henderssons omvårdnadsperspektiv 

Betydelsen av utbildning och utveckling i klinisk omvårdnad har funnits sedan länge. Redan 

1955 formulerade Virginia Henderson (1897-1996) sin definition av omvårdnad för att 

kompensera de brister och svagheter hon hade funnit under sin grundutbildning och den känsla 

av otillräcklighet hon själv hade upplevt som vårdlärare. Hendersons grundprinciper för 

omvårdnad har haft stort inflytande på flera senare omvårdnadsmodeller och har även påverkat 

mycket av synen på utbildningsfrågor och klinisk omvårdnad världen över. Hendersons  

 

¹Fortsättningsvis i arbetet är ambulanssjuksköterska benämningen på specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård. 
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definition av omvårdnad är att sjuksköterskan ska göra för patienten det patienten själv skulle ha  

gjort om patienten hade haft styrkan, viljan eller kunskapen. Sjuksköterskans uppgift är även att 

hjälpa individen att förebygga lidande, att bära det eller att det finns en mening i lidandet vilket 

gör det uthärdligare (Kristoffersen, 1998, s.346-358; Henderson, 2006; Ahl & Nyström, 2011). 

1.7 Problemformulering 

En av de förändringar som vården i Sverige står inför är det ökade antalet äldre i befolkningen. 

Äldre människor har ofta många olika kombinationer av sjukdomar vilket leder till ett ökat 

sjukvårdsbehov. Patienterna är i detta läge väldigt utsatta och ofta händer det att deras 

självbestämmande, allt ansvar och beslutsfattande läggs i händerna på andra, i detta fall 

ambulanssjuksköterskans. Om fler av de äldre patienternas symtom behandlas rätt redan i den 

prehospitala vården, kan en minskning av återinsjuknande och istället ökad funktionsförmåga  

uppstå. Vården måste anpassas mot nya utmaningar då patienterna blir allt mer medvetna och 

själva kan ta reda på fakta och kunskap och därmed har större krav på sjukvården  

(Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

Ambulanssjuksköterskor arbetar mot en bred patientgrupp och förväntas kunna lite om väldigt 

mycket. Med denna intervjustudie ville vi belysa den komplexa situation som 

ambulanssjuksköterskor ställs inför, att vara föreberedd på det oförberedda (Sundström & 

Dahlberg, 2012). Vikten av att ha tillräcklig kunskap och utbildning som ambulanssjuksköterska 

för att uppnå den akut sjuke patientens behov och krav på den prehospitala akutsjukvården. 

1.8 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka om ambulanssjuksköterskor kände sig ha tillräcklig 

utbildning och kunskap för att på ett optimalt sätt kunna vårda den prehospitala patienten.  

 

2. Metod  

2.1 Design  

Studien genomfördes som en intervjustudie med kvalitativ ansats. Enligt Polit & Beck (2011, s. 

56-57) kännetecknas en kvalitativ studie av nerskrivna och talade uttryck. I kvalitativa studier är 

intervjuer det vanligaste tillvägagångssättet.  

 

2.2 Intervjuer 

De enskilda intervjuerna genomfördes bland nio yrkesverksamma ambulanssjuksköterskor vid 

tre olika ambulansstationer i Gävleborgs län. Tolv semistrukturerade intervjufrågor utarbetades 
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och användes vid de enskilda intervjuerna (bilaga 1). 

Intervjufrågorna användes som en guide, så att var och en av de intervjuade kunde besvara 

frågorna utifrån sina uppfattningar om vilken betydelse kunskap och utbildning hade för dem. 

Som ett komplement till de enskilda intervjuerna gjordes en fokusgruppsintervju med fyra 

ambulanssjuksköterskor. Fokusgruppsintervjun genomfördes under en utbildningsdag då olika 

ambulansstationer i länet var samlade, vilket gjorde att vi på ett lämpligt sätt kunde få fyra 

deltagare från fyra olika ambulansstationer i länet. Då fokusgruppsintervjuer syftar till att få en 

diskussion bland deltagarna som får diskutera relativt fritt kring ett ämne (Henricson, 2012, s. 

165-169, 195) användes en frågeguide med fem större frågor som diskussionsämne (bilaga 2). 

Vid fokusgruppsintervjun deltog vi båda två. Intervjun startade med att vi förklarade syftet, att få 

en diskussion inom ämnet, sedan följde vi frågeguiden och diskussionen spelades in. De 

individuella intervjuerna fördelades mellan oss båda och gjordes enskilt. 

 

2.3 Deltagare 

De som kom att delta i studien var yrkesverksamma ambulanssjuksköterskor i 

ambulanssjukvården Gävleborgs län. Då studiens urval begränsades till en specifik 

specialistutbildning togs en förteckning fram på de som uppfyllde inklusionskriterierna och 

bland dem använde vi ett strategiskt urval. Till de enskilda intervjuerna valdes nio personer ut i 

de områden där vi arbetar. Deltagarna som valdes ut var mellan 28-50 år, fem män och fyra 

kvinnor som hade mellan sju och 20 års erfarenhet av ambulanssjukvård, mellan sju och13 års 

erfarenhet som sjuksköterska och två till nio års erfarenhet som ambulanssjuksköterska. Till 

fokusgruppintervjun uppfyllde fyra deltagare inklusionskriterierna den aktuella intervjudagen, så 

dessa valdes ut. Av dessa var hälften kvinnor och hälften män. Åldern varierade mellan 35-51 år, 

tiden som sjuksköterska var mellan sex till 14 år och antal år som ambulanssjuksköterska ett till 

sju år.  

 

2.4 Etiska överväganden 

För att inte skada deltagarna på något sätt behöver etiska överväganden finnas med när det är 

forskning som handlar om människor. Det är fyra etiskt grundläggande principer som bör 

beaktas: autonomiprincipen (respekt för personer), göra-gott-principen, icke skada principen 

samt rättviseprincipen (Henricson, 2012, s. 71-74). Till verksamhetschefen samt berörda 

vårdenhetschefer vid ambulanssjukvården Gävleborg skrevs därför ett brev där studiens syfte 

presenterades med förfrågan om tillstånd att utföra intervjuer (bilaga 3). Samtliga gav sitt 

godkännande till studien. Deltagarna i denna studie informerades om syftet med studien samt att 
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deltagandet var frivilligt genom ett brev (bilaga 4). I samband med att de tackade ja att delta 

uppnådde vi på så sätt informerat samtycke. Behandlingen av alla personuppgifter skedde enligt 

personuppgiftslagen (PuL). Ansvariga för personuppgifterna var vi två som genomförde 

undersökningen. För att stärka deltagarnas anonymitet dokumenterades inga personuppgifter och 

det ljudmaterial som lagrades hanterades endast av oss som genomförde studien. Svaren 

behandlades så att inte obehöriga kunde ta del av dem. Intervjumaterialet behandlades 

konfidentiellt och på ett sådant sätt att ingen kunde se vad varje enskild individ sagt.  

 

2.5 Analys 

Varje intervju transkriberades för sig och sammanställdes i sammanhängande text. 

Induktiv innehållsanalys- att utgå från innehållet i texten, användes för att analysera materialet. 

En beskrivning av textens manifesta innehåll gjordes till att börja med, d.v.s. att räkna upp eller 

ange det som står i den transkriberade texten. Därefter bröts materialet ner och kategoriserades i 

grupper och områden i syfte att hitta sammanhang, meningsbärande enheter som kunde lyftas 

fram i resultatet. Då detta gjorts kondenserades materialet, de meningsbärande enheterna 

kortades ner, men med bevarat innehåll. Utifrån detta gjordes tre kategorier och åtta 

underkategorier som sedan presenterades i resultatet (Henricson, 2012, s. 336-342, Polit & Beck, 

2011, s. 556-580). Exempel på den kvalitativa analysen presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategorier och 

kategori utifrån innehållsanalysen 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Fördelarna är 

att jag känner 

mej tryggare 

och har en 

bättre förståelse 

för läkemedel 

framförallt hur 

de verkar och 

så känner jag 

mej trygg när 

jag ger vissa 

läkemedel nu, 

för jag vet vad 

som kan hända 

kanske bättre 

än jag visste 

tidigare. 

Känner mej trygg 

och har bättre 

förståelse för 

läkemedel, hur de 

verkar. Jag känner 

mej trygg när jag 

ger vissa 

läkemedel för jag 

vet vad som kan 

hända bättre än 

tidigare. 

Trygghet i sin 

yrkesutövning 

Ökad trygghet Känner sig 

säkrare i sin 

yrkesroll 
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3. Resultat 

I studien framkom att det fanns olika skäl bland deltagarna till varför de sökte och gick sin 

specialistutbildning till ambulanssjuksköterska. Fyra fick förfrågan av sin chef att gå, en kände 

sig mer eller mindre tvingad på grund av kommande krav, en blev rekommenderad av en 

vidareutbildad kollega, sju sökte främst för att få ytterligare kunskap och en specialistutbildning. 

Många fick ekonomiskt bidrag under utbildningen från arbetsgivaren, vilket gjorde valet enklare.   

Resultatet utgår från tre kategorier och åtta underkategorier som framkom efter att materialet från 

intervjuerna bearbetats enligt en kvalitativ analys (tabell 2). I resultatet presenteras autentiska 

citat direkt tagna från transkriberingen. 

 
Tabell 2. Översikt av kategorier från den kvalitativa analysen 

 

Kategori Underkategori 

Fördjupad kunskap  Ökad teoretisk kunskap 

Ökad praktisk kunskap 

Fördjupade kunskaper tillgodoser behoven 

Önskad kunskapsfördjupning 

Känner sig säkrare i sin yrkesroll Ökad trygghet 

Ökad förståelse 

Samma arbetsförhållanden efter 

utbildningen 

Ingen skillnad efter specialistutbildningen 

Oförändrade krav 

 

 

3.1 Fördjupad kunskap  

Det framkom i studien att alla ambulanssjuksköterskor upplevde sig ha tillräckliga kunskaper för 

att ta hand om de patienter som träffas på ofta och dagligen. Men då arbetet i ambulansen är ett 

brett område, du förväntas kunna lite om väldigt mycket, fanns det saker 

ambulanssjuksköterskorna kände sig osäkra på, saker som sällan inträffade.  

 

”Visst, det kommer extremfall när man inte vet vart man skall börja någonstans, men i vardagen, 

det vanliga arbetspasset, då säger jag ja, jag har tillräcklig kunskap, men sen kan man alltid bli 

bättre på saker och så.” 

 

”Det är det här med fördjupad kunskap rent allmänt… inom alla områden. Anatomi, fysiologi 

och specifika… vi höll på med hypotermiövning i Östersund, det fick man ju fräscha upp. 

Fördjupad kunskap. Det känns ju bra.” 
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3.1.1 Ökad teoretisk kunskap 

Deltagarna ansåg att det var främst specialistutbildningen som gett dem de ökade teoretiska 

kunskaperna. Specialistutbildningen gav en fördjupning av anatomi och fysiologi ända ner till 

cellnivå samt en ökad kunskap om läkemedel, sjukdomar och tillstånd. 

 

”Man har helt enkelt fått ökad kunskap för vissa sjukdomar och syndrom och lite annat så där..” 

 

”Jag har fått en bredare och djupare kunskap om sjukdomar och tillstånd”. 

 

”När jag läser på högskola, då vill jag inte träna prata radio, bära bår, AMLS, PHTLS för det 

har jag redan eller kommer att få sen tack vare de interna utbildningarna, utan på en 

specialistutbildning då vill jag ha någonting över det som jag inte får annars, fördjupade 

kunskaper.” 

 

Vissa ansåg att specialistutbildningen gav en insikt och var bra för de som aldrig hade arbetat i en 

ambulans och inte visste vad arbetet innebar. Andra vidhöll att specialistutbildningen var 

anpassad för de som redan arbetade inom ambulansen. De som kom från andra 

verksamhetsområden kunde uppleva det lite som en chock, då de inte var riktigt rustade för att 

arbeta i en ambulans bara för att de gått specialistutbildningen.  

 

3.1.2 Ökad praktisk kunskap 

Ambulanssjuksköterskorna ansåg den praktiska kunskapen som handhavande av utrustning 

viktig, t.ex. hur en defibrillator fungerar och hur båren används. Denna typ av kunskap förmedlas 

genom den interna utbildningen där det även ges uppdateringar i aktuella behandlingsriktlinjer, 

nya läkemedel och behandlingssätt. Den interna utbildningen kunde inte jämföras med 

specialistutbildningen, det uppfattades som två helt skilda saker. Internutbildningen upplevdes 

dock som en bra grund till specialistutbildningen.  

 

”Ser man på den interna utbildningen så är den mycket praktisk, hur saker fungerar, som t.ex. nu 

har vi fått en ny deff- så här ska du använda den. Det är lite mer praktiska saker, hur vi jobbar, 

hur vi lastar patienten på båren, hur vi spänner fast dem, hur vi skall rettsa och hur vi ska skriva 

journal.” 
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”Jag upplever den interna utbildningen bra och nödvändig. En viss del av den interna 

utbildningen inom vårt landsting gör att vi håller en hög nivå. Den interna utbildningen spänner 

över alla yrkeskategorier. Den behövs tack vare att vi har ett spann mellan våra uppdrag och 

vissa kommer vi inte kontakt med så ofta.” 

 

I studien framkom att det fanns stora skillnader i den interna utbildningen i Sverige mellan olika 

län, men även skillnader beroende på om ambulansverksamheten bedrevs via privat entreprenör 

eller i landstingens regi. Önskvärt vore att hela ambulanssjukvården nationaliserades mera, att det 

riktlinjemässigt inte förekom skillnader. 

 

3.1.3 Fördjupade kunskaper tillgodoser behoven 

Samtliga av studiens deltagare ansåg för att utföra det arbete som idag sker i ambulansen, för att 

tillgodose den breda patientgrupp som påträffas behövs en specialistutbildning inom just 

ambulanssjukvård och att alla sjuksköterskor i verksamheten skall gå den. Kompetensmässigt är 

det önskvärt med så mycket utbildning i kombination med erfarenhet som möjligt. 

 

”Det är en fördel att de försöker få till en specifik utbildning inom ambulanssjukvården eftersom 

det idag bedrivs avancerad vård där, liksom som en rullande akutmottagning, man skall kunna 

lite om så mycket. Man träffar alla patientkategorier, då är det bra att man i och med en 

specialistutbildning försöker höja statusen och samtidigt kan erbjuda en hög kvalitet på vården.” 

 

”Vill man höja statusen, om man tänker att det första mötet med sjukvården sker i ambulansen, 

då det är svårt sjuka patienter, då behövs en vidareutbildning inom just ambulanssjukvården.” 

 

”Ju mer man studerar och lär sej kommer det till nytta och godo”. Vidareutbildning i 

ambulanssjukvård ger fördjupade kunskaper av akutsjukvården, det är fokuserat på 

ambulansverksamheten, sjuksköterskeutbildningen är ändå bara en grund. Det är bra om alla 

som skall arbeta på ambulansen läser specialistutbildningen.”  

 

”Vidareutbildningen är mer patientinriktad än vad grundutbildningen är, den går på djupet- och 

det är det som en sjuksköterska i ambulansen behöver, det är patienten vi skall vara till för.” 
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3.1.4 Önskad kunskapsfördjupning  

Ambulanssjuksköterskorna uppfattade att de hade lite kunskap om väldigt mycket men det 

framkom i studien att det önskades mer utbildning om den patientkategori som de oftast kom i 

kontakt med, den äldre människan. De kände även att de behövde mer kunskap om alla tillstånd 

där just barn var inblandade, det kunde vara sjuka barn eller förlossningar. Detta ansåg deltagarna 

skulle kunna uppnås genom att t.ex. hospitera inom andra områden, föreläsningar, 

internutbildning eller specialistutbildning. Önskemål fanns om en mer individanpassad 

utbildning, ytterligare scenarioträning och praktiska övningar förslagsvis varje arbetspass och 

som veckoövningar.  

 

”Vi skjutsar ju mycket äldre, väldigt många dessutom, så jag har kunnat tänka mej ett större 

område om sjukdomarna som uppträder hos de äldre, att man täckte upp på något vis med någon 

som har föreläst om geriatrik till exempel.” 

 

”Det är ett sånt brett område vi jobbar inom, det blir ingen kontinuitet.. t.ex. att sätta KAD, hur 

många gånger har man satt en sån? Vi har fått utbildning för det men gör det inte speciellt ofta. 

Eller hur många gånger åker man på hjärtstopp om man jobbar på en mindre station? En gång 

per år kanske?? Då blir man inte duktig på det. Man behöver träna mera praktiskt, på 

stationerna, kanske varje dag.” 

 

3.2 Känner sig säkrare i sin yrkesroll 

3.2.1 Ökad trygghet 

Ambulanssjuksköterskorna tyckte att specialistutbildningen bidrog till att bli tryggare i sin 

yrkesroll. Vissa upplevde att det var den verksamhetsförlagda utbildningen med praktisk träning 

på olika moment som gjorde att ambulanssjuksköterskorna kände sig säkrare och tryggare i sitt 

yrkesutövande. Detta ledde till ökad patientsäkerhet och ett tryggare omhändertagande för 

patienten. 

 

”Patienten är den som har vinning av att man läst vidare, i grund och botten, för den är i en 

tryggare miljö.” 

 

”Jo, framför allt, som jag sa, jag kände mig tryggare i besluten, vet man lite kanske man inte törs 

ta i det här beslutet: tänk om det och det eller det händer, men har jag den här kunskapen: det är 

det här och det här som brukar hända”. 
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”Det är ju de här praktikerna som man har i slutet av utbildningen, som t.ex. att sätta 

larynxmask fem-sex gånger per dag i två veckor, det får man ju inte möjlighet till annars.”  

 

”Jag fick tillbringa mycket av den verksamhetsförlagda utbildningen på anestesin där jag 

bedömde patientens cirkulation och andning, då kände jag- och känner fortfarande mig tryggare 

och bättre på det.” 

 

”Utbildningen har stärkt mig i min roll som sjuksköterska.” 

 

3.2.2 Ökad förståelse 

”Man går liksom djupare ner på ett annat vis än man kanske kunde förut, med fördjupade 

kunskaper, liksom mycket mer, visst blir det så.” 

 

Det framkom att specialistutbildningen bidrog till fördjupade kunskaper i anatomi, fysiologi, 

läkemedel, sjukdomar och tillstånd. Utbildningen gav en helhet och ambulanssjuksköterskorna 

fick större förståelse, arbetet blev mer intressant. Utbildningen gav ett annat tankesätt, 

ambulanssjuksköterskorna reflekterade annorlunda och det stimulerade till att tänka mer. Det 

framkom i studien att de efter specialistutbildningen gjorde en mer noggrann, fördjupad och 

riktad undersökning av patienten, lyssnade på lungor etc. 

 

”Vidareutbildningen är till för patienterna, eftersom jag har större förståelse och insikt om 

sjukdomar och så, så är det patienten som tjänar på att jag läst vidare.” 

 

”Det känns ändå som man tänker lite mer långsiktigt och att man liksom har vidgat tratten, att 

man har ett annat tänk och fastnar inte i det första som slår en, utan att det kan vara mycket 

annat.” 

 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde att de efter sin specialistutbildning blev modigare, tog på sej 

mer ansvar, stod på sej bättre och kände att de hanterade situationer bättre. 

 

3.3 Samma arbetsförhållanden efter utbildningen 

3.3.1 Ingen skillnad efter specialistutbildningen 

Många i studien upplevde att utbildningen framförallt i arbetsgivarens ögon var mindre värd 

jämfört med andra ettåriga specialistutbildningar, då det inte idag görs någon skillnad på en 
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ambulanssjuksköterska och en grundutbildad sjuksköterska. 

 

”Vi kommer aldrig att få samma status som t.ex. IVA- eller narkossköterskor, kanske för att 

utbildningen är rätt så ny, men på narkosen kan du inte jobba om du inte är narkossköterska, 

men på ambulansen kan du jobba bara du är grundutbildad och har ett körkort .. vi kommer 

aldrig att få den statusen så länge inte nån sätter ner foten, än så länge i folkmun är alla som 

jobbar på ambulansen ambulanssjuksköterskor.” 

 

Många av deltagarna upplevde att utbildningen inte var erkänd som andra specialistutbildningar 

som funnits länge. Du märktes inte ut som ambulanssjuksköterska, utan alla heter istället 

sjuksköterska, medan det är väldigt noga med att titulera och märka ut narkossköterskor.   

 

”och så läser man i tidningen ett reportage: bla bla .. ”citat” .. så säger 

ambulanssjuksköterska,…. Och då vet man, jaha, titeln ambulanssjuksköterska, det har JAG 

minsann kämpat mej till, gått ett helt år till på universitet- ambulanssjuksköterska, JAG har gjort 

det, Jag är ambulanssjuksköterska. Men det kallar man felaktigt varenda sjuksköterska i 

ambulansen för.” 

 

Många upplevde att just denna utbildning ligger i bakvattnet på något vis, kanske beroende på att 

den är relativt ny, men framför allt att det inte görs någon skillnad i sysslor och att det inte finns 

fastställda krav. Dels sitter man med fördjupad kunskap som inte tas till vara och uppskattas, sen 

uppfattades löneutvecklingen dålig för alla utom en. 

 

”Nu blir man likvärdig alla andra sjuksköterskor, så man får ingen spetskompetens som det bör 

vara när det är en specialistutbildning. Det kan t.ex. vara delegering på något läkemedel…” 

 

”Som vidareutbildad kan man ju tycka att man kanske mera borde räknas som handledare och 

fungera så, man har ju liksom läst djupare anatomi och fysiologi och läkemedel så man borde få 

ett större ansvar, ge mera läkemedel, andra doser. Vi har mer på fötterna kunskapsmässigt än 

vad grundutbildade har ju.” 

 

”Nackdel är ju att den här vidareutbildningen inte är så attraktiv, alltså från arbetsgivaren, ja, 

det spelar ingen roll att jag gått den, varken lönemässigt eller i att få andra sysslor, för man är 
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jämställd med en grundutbildad syrra, det spelar ingen roll annars, det är mera: varsågod, här 

får du lära dej lite mer, men sen är det inget mer.” 

 

 ”Men det kanske blir skillnad… vissa landsting går mot en specialistutbildad och en 

grundutbildad sjuksköterska i bilarna och i Stockholm mot en specialistutbildad och en 

ambulanssjukvårdare så att… det är liksom lite olika.” 

 

3.3.2 Oförändrade krav 

Vissa arbetsgivare har idag kravet specialistutbildning för att få en tjänst medan andra saknar 

sådana krav, men strävar mot liknande mål. Det framkom i studien bland deltagarna att finns inga 

krav har inte heller utbildningen den statusen den borde ha. Vissa av deltagarna menade att så 

länge det inte finns lagstadgade krav kan inte heller någon förändring göras i skillnaderna mellan 

en grundutbildad sjuksköterska och en specialistsjuksköterska, för då får inte patienten en rättvis 

vård. Ambulanssjuksköterskorna upplevde inte att det ställdes några annorlunda krav på dem 

efter specialistutbildningen, men många önskade att det gjordes. Kraven de hade efter 

utbildningen var kraven på sig själv och kom inifrån. 

 

”Krav, -nej, det tycker jag inte, inte bland kollegor, inte från arbetsgivaren. Jag tycker hellre att 

man skall bli uppmuntrad att ta ett större ansvar, att arbetsgivaren skulle uppskatta mer att jag 

har den här utbildningen, men det märks inte som det är nu”. 

 

”Jag upplever inga krav och sen att man inte har någon annan nivå från sjuksköterska till 

ambulanssjuksköterska, så då känns det inte så. Man har bara egna krav, men det är väl som 

man är…” 

 

”Ja, om man går tillbaka till det därmed krav, det är ju grundkraven som man har på sej själv, 

kan jag tycka som har ökat.” 
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4. Diskussion 

4.1 Metoddiskussion 

För att på ett bra sätt kunna undersöka om ambulanssjuksköterskor kände sig ha tillräcklig 

utbildning och kunskap för att på ett optimalt sätt kunna vårda den prehospitala patienten valdes 

en intervjustudie med kvalitativ ansats med efterföljande kvalitativ innehållsanalys som metod. 

Tillförlitligheten i en kvalitativ studie baseras på trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet 

(Polit & Beck, 2011, s. 56-57, Henricson, 2012, s. 487). Alternativa metoder diskuterades men 

vi beslutade att en intervjustudie med kvalitativ ansats skulle ge det mest relevanta resultatet och 

bäst svara upp mot studiens syfte. En enkätstudie ansågs inte ge den beskrivning och det djup vi 

önskade samt att det skulle bli svårt att i en enkät lyfta fram de upplevelser som vi frågade efter i 

syftet.  

Graneheim och Lundman (2004) säger att en bra kvalitet på datamaterialet och stor erfarenhet 

hos forskaren ger ett bättre resultat. Då vi ej tidigare genomfört intervjuer i kvalitativt syfte kan 

det ha haft inverkan på intervjuernas utgång, därför bestämde vi oss för att först göra en 

provintervju med en fokusgrupp (Henricson, 2012, s.169). Utfallet vid provintervjun blev bra 

och tillfredställande och valdes därför att tas med i resultatet. 

I studien användes ett selektivt urval bland dem som uppfyllde kriterierna. Polit och Beck (2011, 

s. 518-519) beskriver att ett selektivt urval är en metod där författarna väljer ut lämpliga 

deltagare till studien. Eftersom vi har personkännedom om deltagarna ansåg vi denna metod 

användbar och lämplig för studiens ändamål. I studien intervjuades 13 ambulanssjuksköterskor. 

Detta gav ett hanterbart material vilket styrker studiens trovärdighet då större antal deltagare 

enligt Graneheim och Lundman (2004) kan försvåra analysförfarandet. Könsfördelningen bland 

deltagarna var jämn och det fanns även en spridning i ålder vilket vi ansåg hade en positiv 

inverkan på resultatet och bidrog till ökat trovärdighet.  

Fokusgrupp 

Vid fokusgruppsintervjuer är det viktigt att tänka på miljön, frågorna, intervjulängd och rollen 

som intervjuperson. Den som intervjuar måste vara duktig på att leda intervjun och kunna 

hantera grupper och gruppdiskussioner. Det viktigaste är att alla i gruppen får diskutera 

huvudämnet, inte att gå igenom alla ursprungsfrågor (Doody, Slevin & Taggart, 2013). 

Författarna anser vidare att det är viktigt med gruppkonstellationen vid en fokusgruppsintervju, 

men vid vårt tillfälle hade vi ingen möjlighet att välja. Vi hade svårt att tro att vi skulle lyckas få 

ihop en grupp som frivilligt ställde upp på sin fritid, gratis för att delta i vår studie, därför såg vi 

ett tillfälle och en möjlighet att genomföra intervjun vid en gemensam utbildningsdag för 
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ambulanssjukvården Gävleborg. Detta tillfälle gjorde även att vi fick deltagare i studien från 

andra arbetsplatser än vi hade kunnat inkludera annars, vilket vi ansåg gav en bredd i materialet.  

Sammansättningen av fokusgruppen blev lyckad och alla deltagare fick under intervjun göra 

sina röster hörda, vilket ansågs viktigt. Vid intervjun användes en frågeguide som stöd för 

diskussionen. Detta visade sig vara bra då deltagarna tog upp aspekter inom ämnet som inte vi 

hade tänkt på, vilket gav ett djup i intervjun. Henricson (2012, s. 197-201) menar att det är just 

de aspekter som deltagarna självmant tar upp till diskussion som är det mest intressanta. En risk 

med fokusgrupper är att deltagarna kanske inte vågar uttrycka sig, särskilt om det är inom ett 

känsligt ämne, men då frågorna i denna studie inte hade den sortens karaktär så uppstod inte 

några svårigheter. 

Individuella intervjuer 

De individuella intervjuerna delades upp mellan oss båda och utfördes enskilt på våra respektive 

arbetsplatser. Tanken med detta var att den intervjuade annars kunde känna sig pressad i en 

”två-mot-en” situation (Graneheim & Lundman 2004; Doody et al., 2013). Intervjuerna 

genomfördes på avskild plats med stängda dörrar. Samtliga deltagare valde att bli intervjuade på 

sin arbetstid, vilket kunde uppfattas som ett stressmoment och med risk att bli avbruten, men 

deltagarna föredrog denna möjlighet. Vid två tillfällen med samma person inträffade detta 

avbrott på grund av larm, men då slutfördes intervjun vid annat tillfälle och bedöms inte haft 

någon inverkan på resultatet. Transkriberingen gjordes av den som intervjuat personen. 

Materialet skrevs ner i löpande text och sedan bearbetades dessa texter tillsammans genom 

induktiv innehållsanalys. Att vi arbetade med innehållsanalysen tillsammans minskade risken 

för egna tolkningar och värderingar av resultatet vilket stärker pålitligheten och trovärdigheten i 

studien (Henricson, 2012, s. 488). Detta arbete var tidskrävande men då analysen var klar fanns 

en tydlig sammanställning av de relevanta meningsbärande enheterna och arbetet fortsatte med 

att utforma kategorier och underkategorier. För att urval och analys noggrant skulle kunna 

beskrivas redovisades exempel i tabellform (Graneheim & Lundman, 2004). Ur deltagarnas 

intervjuer har citat tagits från texten för att läsaren skall kunna göra en egen värdering. Citaten 

har endast redigerats i syfte att stärka deltagarnas anonymitet och kan därför ge ett trovärdigt 

resultat. Under arbetes gång har en person utan medicinsk kunskap läst materialet med kritiska 

ögon och gett tips och råd. Vår handledare, med erfarenhet av vetenskapliga arbeten, har 

kontinuerligt fått ta del av materialet allt eftersom arbetet fortskridit. Vi har tillsammans 

diskuterat och ventilerat materialet med handledaren som även studerat överensstämmelsen 

mellan kategorier och underkategorier. Detta stärker enligt Henricson (2012, s. 487-498), 
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studiens pålitlighet, trovärdighet och bekräftelsebarhet.  

 

     4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om ambulanssjuksköterskor kände sig ha tillräcklig 

utbildning och kunskap för att på ett optimalt sätt kunna vårda den prehospitala patienten. I 

analysen av intervjuerna framkom att ambulanssjuksköterskorna upplevde sig ha tillräckliga 

kunskaper för att ta hand om patienter de träffar på ofta och dagligen. Men då arbetet i 

ambulansen innefattar ett brett område fanns det saker ambulanssjuksköterskorna sällan träffade 

på och därför önskade ha mera kunskap, utbildning och praktisk träning i.  

Deltagarna upplevde att specialistutbildningen fyllde en viktig funktion rent yrkesmässigt. Tack 

vare de fördjupade kunskaperna i anatomi, fysiologi och farmakologi fick de en helhet och 

kunde tänka i ett vidare perspektiv vid bedömningen av patienterna. Denna kunskap bidrog till 

att ambulanssjuksköterskorna gjorde en mer noggrann och fördjupad undersökning av 

patienterna.  

Det framkom att de verksamhetsförlagda utbildningarna hade avgörande betydelse och stor 

inverkan på den fördjupade praktiska kunskapen hos ambulanssjuksköterskorna. Det var just 

dessa tillfällen när de fick vara med och träna praktiskt på att t.ex. hålla fri luftväg, sätta 

larynxmask, vara med vid förlossningar som hade betydelse för det fortsatta ambulansarbetet. 

Den praktiska kunskapen som behövdes i arbetet ansåg ambulanssjuksköterskorna även att de till 

stor del fick via de interna utbildningarna som ambulanssjukvården bedriver. Men då den sortens 

utbildning är riktad till alla yrkeskategorier inom ambulansen blir det på en helt annan nivå än en 

specialistutbildning. De interna utbildningarna är mera inriktade på det specifika handhavandet 

av utrustning och praktiskt förfarande, övningar och utbildningar enligt särskilda koncept. Denna 

del är dock betydelsefull och många ansåg att repetition och träning ledde till skicklighet och väl 

förtrogenhet med den utrustning som används. Deltagarna i studien efterfrågade mera 

scenarioträning och individuella övningar. En Holländsk studie visar att just simulatorträning har 

stor vikt för individen. De som där hade övat praktiskt med hjälp av scenarion och simulator 

visade på bättre kunskap i hela det akuta omhändertagandet och gjorde en bättre bedömning av 

patienten (Breederveld, Nieuwenhuis, Tuinebreijer & Aardenburg, 2011). 

Det förekommer stora skillnader i den interna utbildningen mellan olika ambulansstationer och 

län i Sverige och även skillnader i utbildningskrav, vilket deltagarna i vår studie ansåg vara 

olyckligt. Det framkom att en nationalisering av krav, utbildning och riktlinjer var önskvärt. 

Siriwardena, Donohoe, Stephenson och Phillips (2014) har i en nyligen publicerad artikel 
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påpekat att prehospital verksamhet världen över behöver en konsekvent strategi, gemensamma 

mål att arbeta mot för en mer patientsäker vård. 

Deltagarna i vår studie ansåg att fördjupad kunskap var nödvändigt, men att det inte går att 

ersätta specialistutbildningen med den interna utbildningen, inte heller tvärtom, då det är helt 

skilda saker. Alla de önskvärda kompetenserna anser de kan fångas upp av de olika 

utbildningarna. Deltagarna framhöll särskilt att de önskade mer kunskap om barn och äldre. 

Dessa åsikter är inte unika för just deltagarna i vår studie. Flertalet tidigare studier påvisar tydligt 

att trots olika erfarenheter hos ambulanssjuksköterskor uppfattade alla deltagare ett underskott 

och brist i utbildningen om vård av äldre. Att vårda äldre innebär en stor utmaning då de ofta 

medicinerar med läkemedel som ger helt andra referenser i vitalparametrar som t.ex. blodtryck. 

Det framkom att det borde vara referenser som är åldersberoende. Det efterfrågades mer 

geriatrisk fortbildning om ämnen som rör medicinska frågor, men en stor del särskilt i 

kommunikation och psykosociala frågor (Peterson, Fairbanks, Hettinger & Shah, 2009; Rehn, 

2013). Studien av Nordén, Hult och Engström (2013) fann att ambulanssjuksköterskor upplevde 

att mer träning, utbildning och uppföljning var önskvärt för att öka säkerheten vid 

omhändertagande av barn. Detta bekräftar och visar att resultatet i vår studie har trovärdighet 

och pålitlighet då tidigare forskning visar liknande resultat. 

Ambulanssjukvården som från början var en ren transportorganisation där målet var att så snabbt 

som möjligt transportera patienterna till närmsta sjukhus, har nu istället blivit den första länken i 

akutvården där många viktiga beslut fattas som är avgörande för patienternas fortsatta 

behandling. Med den centralisering av akutsjukvård som förekommer i Sverige med allt längre 

transportsträckor och längre vårdtid i ambulansen ställs det större krav på ambulanspersonalens 

kompetens. Idag är det inte snabbast till närmsta sjukhus som gäller, utan bästa möjliga vård för 

patienterna under transporterna till rätt vårdnivå (Suserud & Svensson, 2009, s. 23).  

Hendersons omvårdnadsteori beskrivs som en mellanmänsklig process där det krävs en bra 

relation för att kunna veta patientens behov och kunna tillfredsställa dem. Omvårdnaden ska ske 

utifrån patientens "livsvärld" och där målet är att främja hälsa och tillfrisknande för att så fort 

som möjligt återvinna sitt oberoende, eller en fridfull död där det är oundvikligt. För att kunna 

uppnå det målet så menar Henderson att sjuksköterskan behöver fördjupade kunskaper om 

människan som individ och helhet (Kristoffersen, 1998, s.346-358; Henderson, 2006). Detta 

överensstämmer med resultatet i vår studie då deltagarna påpekade att ytterligare fördjupade 

kunskaper genom utbildning bidrog till att de kände en ökad trygghet och ökad förståelse. Ökad 

kunskap tillgodoser patientens behov på ett bättre sätt, vilket både Henderson och deltagarna i 

vår studie bekräftar.  Även Hoyt, Coyne, Ramirez, Peard, Gisness & Gacki-Smith (2010), anser 
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att ytterligare utbildning och vidare forskning i akutvård är betydande. I första hand forskning 

för att bedöma behovet av certifiering genom undersökning, bedömning och behandling. 

Certifiering är den accepterade och respekterade metoden för erkännande av kompetens, både 

nationellt och internationellt.  

Den akutsjukvård som ambulansen bedriver kräver stor kunskap avseende både akut och kronisk 

sjukdom och skada. Arbetet omfattas av en mängd olika beslut tagna på primära, akuta och 

sekundära bedömningar av patienten. Avancerade och ytterligare kunskaper och färdigheter som 

inte ingår i grundutbildningen krävs av ambulanssjuksköterskorna för att bli tryggare, säkrare 

och att bli mer självständiga i sin yrkesutövning anser Hoyt et al. (2010).  

Ambulanssjuksköterskorna ansåg att specialistutbildningen inte bara gav dem fördjupade 

praktiska och teoretiska kunskaper utan att den även hade utvecklat dem på det personliga 

planet. I och med den ökade kunskapen och förståelsen blev de tryggare och säkrare i 

bedömning och beslut. De fick ökat självförtroende och kände att de hade mer på fötter och 

kunde stå på sej lite mer än tidigare.  

Deltagarna i studien var eniga om att det inte förekom någon skillnad i arbetsförhållanden efter 

specialistutbildningen i det landsting där de arbetar. Alla önskade, hade förväntningar och 

föreställningar att det skulle bli någon skillnad mellan en grundutbildad sjuksköterska och en 

specialistutbildad, men ännu är det ingen skillnad alls. Eftersom det inte finns några krav i det 

landstinget om specialistutbildade sjuksköterskor så finns det inte heller någon skillnad i 

arbetsuppgifter. Deltagarna i studien önskade större uppskattning från arbetsgivarens håll, att 

deras utbildning och kunskap skulle värderas på ett annat sätt, att det ställdes högre krav. Att de 

efter specialistutbildningen fick ta större ansvar, handleda studenter och få högre lön. De ansåg 

att det var svår motiverat att gå just denna specialistutbildning när den inte genererar något sedan 

i verksamheten, förutom ökad kunskap.  

För att belysa vilken önskad yrkeskompetens en ambulanssjuksköterska bör ha gjordes nyligen 

en studie bland professionella experter. Resultatet från den studien visade att den önskade 

kompetensen hos en specialistutbildad sjuksköterska i ambulansen består av 44 olika 

kompetenser inom tio kompetensområden där ledarskap, kommunikation, samarbete, pedagogik, 

professionell bedömning, yrkesskicklighet och innehav av relevant kunskap nämndes som några 

exempel (Wihlborg, Edgren, Johansson & Sivberg, 2013). 
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4.3 Slutsats 

Omvårdnaden utvecklas ständigt till nya områden inom hälso- och sjukvård, där även 

ambulanssjukvården ingår och där behovet av specialistkunskaper ökar. I dagsläget finns tyvärr 

olika åsikter om den önskade kompetensen inom ambulanssjukvården i Sverige då det saknas 

giltiga riktlinjer för detta. Vi tror att om studien av Wihlborg et al. (2013) utvecklas, tillsammans 

med den kompetensbeskrivning för ambulanssjuksköterskor som framtagits (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2012) och fastställs i Sverige 

kommer arbetsförhållandena att bli annorlunda. Ambulanssjuksköterskorna kommer då att få ett 

större ansvar vilket deltagarna i vår studie uttryckt att de önskar, det kommer även att kunna bli 

skillnader i arbetsförhållanden och arbetsuppgifter. Ställs det krav på minst en 

ambulanssjuksköterska i varje ambulans kommer statusen på specialistutbildningen att öka och 

därmed kommer fler tycka att utbildningen är attraktiv och användbar. 

Vidare forskning om utbildning och kompetens inom ambulanssjukvården är nödvändigt då 

specialistutbildningen inom ambulanssjukvård är relativt nytt. Ett förslag till vidare forskning är 

att undersöka de likheter, olikheter och varianter av de interna utbildningarna som förekommer i 

Sverige och Norden. Att fortsätta och utveckla forskningen som arbetar för en standardisering 

och lika riktlinjer, som belyser och fastställer de krav som idag finns hos vissa men som borde 

finnas hos samtliga arbetsgivare. Dessutom ser vi ett behov av ytterligare utbildning om den 

geriatriska patienten. Vi tror att genom ökad kunskap och förståelse, anpassning och hänsyn till 

bakomliggande sjukdomar vid bedömning och beslut kan onödigt vårdlidande minskas för denna 

utsatta patientgrupp. 
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Bilaga 1  

Frågeguide till enskild intervju 

Kön: 
 

Ålder: 

 

Antal år som sjuksköterska: 

 

Antal år inom ambulanssjukvården: 

 

Antal år som specialistutbildad sjuksköterska: 

 

Berätta hur det kom sig att du gick din vidareutbildning: 

 

Efter vidareutbildningen, upplever du att det ställs annorlunda krav på dig?  

 

På vilket sätt har din vidareutbildning bidragit till ditt jobb som ambulanssjuksköterska? 

 

Finns det någonting som du som vidareutbildad sjuksköterska skulle vilja ändra i ditt arbetssätt, dina 

arbetsuppgifter? 

 

Vad har vidareutbildningen betytt för dig personligen? 

 

Ser du några fördelar eller nackdelar i jobbet nu när du är vidareutbildad? 

 

Upplever du att du har tillräcklig kunskap/utbildning som specialistsjuksköterska för att tillgodo se 

vården av den akut sjuke patienten? 

Vilka behov finns det av vidareutbildade sjuksköterskor? 

 

Inom ambulanssjukvården bedrivs mycket så kallad intern utbildning. Hur upplever du den interna 

utbildningen? Beskriv fördelar och nackdelar. 

Uppfyller den sortens utbildning det behov som finns?  

Något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Bilaga 2  
 

Intervjuguide till fokusgrupps intervju 

 

Antal kvinnor/män vid intervjun: 

 

Ålder på deltagarna:  

 

Antal år som sjuksköterskor: 

 

Antal år som specialistsjuksköterskor i ambulanssjukvård: 

 

Vad har vidareutbildningen för betydelse för ditt sätt att arbeta? 

 

Vad har vidareutbildningen för betydelse för dina arbetsförhållanden? 

 

Finns det möjligheter att påverka eller förändra? 

 

Är kunskaperna tillräckliga? 

 

Hur ser du/ni på internutbildning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Bilaga 3 

 
 
 

 

                                                 Förfrågan om tillstånd för genomförande 
Till ansvarig verksamhetschef för ambulansen inom Landstinget Gävleborg 

 

 

För att få mer kunskap om hur utbildningen uppfattas av ambulanssjuksköterskor vill vi göra en 

intervjustudie med syftet att deltagarna diskuterar sin utbildning och de kunskaper de har för att 

tillgodose patientens behov i den prehospitala vården.  

Vi vänder oss till dem som är yrkesverksam inom ambulanssjukvården som är verksam som 

ambulanssjuksköterska vid fem enheter inom Landstinget Gävleborg. 

 

Intervjuer kommer att genomföras på Bollnäs, Hudiksvall, Nordanstig, Delsbo och Ljusdals 

ambulansstationer. Sjuksköterskorna kommer att intervjuas under arbetstid när de är ledig från 

uppdrag. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och deltagandet kommer att vara 

frivilligt. Deltagarna kommer att få en skriftlig information om studien och dess syfte.  

 

Denna förfrågan avser erhållandet av tillstånd att rekrytera deltagare till denna studie från Bollnäs, 

Hudiksvall, Nordanstig, Delsbo och Ljusdals ambulansstationer Intervjuerna genomförs under 

februari 2014. Efter att tillstånd har erhållits kommer informationsbrev skickas ut till de som vill 

medverka studien. 

 

Vi är blivande specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård och vårt arbete kommer att 

sammanställas till en D-uppsats och kommer publiceras på Mittuniversitetets databas DIVA. 

Projektet sker under vetenskaplig handledning av Docent Astrid Nystedt, Avdelning för Omvårdnad, 

Mittuniversitetet, Campus Sundsvall och kommer att läggas fram som akademisk uppsats vid 

Mittuniversitetet. 

 

Studerande 

 

Sara Persson            Jennie Svanberg 

Leg Sjuksköterska     Leg Sjuksköterska 

 

 

Handledare 

Astrid Nystedt 

Docent 

Avdelning för Omvårdnad 

Mittuniversitetet 

Campus Sundsvall 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Bilaga 4 

 
  

Förfrågan om deltagande i en intervjustudie 

 

Ambulanssjukvården utvecklas hela tiden och kunskap behövs för att kunna bedöma och vårda 

patienten.  

Vårt syfte med studien är att ta reda på om ambulanssjuksköterskor känner att de har utbildning och 

kunskap för att tillgodose patientens behov i den prehospitala vården. 

 

Vi vänder oss till dig som är verksam som Ambulanssjuksköterska på Bollnäs, Hudiksvall, 

Nordanstig, Ljusdal och Delsbo ambulansstationer. 

 

Intervjun kommer att handla om din specialistutbildning inom ambulanssjukvård, hur du kan 

tillgodose dina kunskaper och din uppfattning om den interna utbildningen. 

 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan i studien utan att 

ange orsak. Behandlingen av alla personuppgifter kommer att ske enligt personuppgiftslagen (PuL). 

Ansvariga för dina personuppgifter är vi två som genomför undersökningen, inga personuppgifter 

kommer att dokumenteras. Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och på ett sådant sätt att ingen kommer att 

kunna se vad enskild individ sagt. 

 

Intervjun kommer att äga rum under arbetspasset när du är ledig från uppdrag.  

 

Vi är blivande specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård och vårt arbete kommer att 

sammanställas till en D-uppsats under handledning av Docent Astrid Nystedt, Avdelningen för 

Omvårdnad, Campus Sundsvall och kommer publiceras på Mittuniversitetets databas DIVA. 

 

Vid frågor kontakta någon av oss 

 

                    Studerande                                                  Handledare                                                                  

 

Sara Persson                 Jennie Svanberg                       Astrid Nystedt 

Leg Sjuksköterska        Leg Sjuksköterska                    Docent 

             Avd. för Omvårdnad 

Mittuniversitetet 

                                                                                       Campus Sundsvall 

 

 

 

 
 


