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Bakgrund: Få förlossningar sker prehospitalt och att föda barn prehospitalt är oftast 

en skrämmande och oväntad situation för kvinnan. Det finns en rad komplikationer 

som kan ske vid en förlossning och ambulanssjuksköterskan måste ha kunskap kring 

hur de ska hanteras. Få studier har gjorts för att belysa ambulanssjuksköterskans 

upplevelser i samband med prehospitala förlossningar och den här studien ämnar 

därför undersöka det. Syfte: Syftet var att beskriva ambulanssjuksköterskans 

upplevelser av prehospitala förlossningar. Metod: Kvalitativ intervjustudie med tio 

informanter genomfördes. Kvalitativ innehållsanalys genomfördes. Resultat: Tre 

huvudkategorier framkom: 1) Ogynnsam situation påverkar ambulanssjuksköterskans 

arbetsmiljö; 2) Behov av att arbetet ska fungera professionellt; 3) Att få genomföra 

något unikt. Vidare framkom nio subkategorier. Slutsats: Mer kunskap om 

prehospitala förlossningar krävs för att ambulanssjuksköterskan ska känna sig trygg i 

situationen och för att öka patientsäkerheten. Men även grundläggande omvårdnad 

måste integreras i situationen för att skapa en bra förlossningsupplevelse för kvinnan.  



 

ABSTRACT 
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Background: Few pre-hospital childbirth occur. When a pre-hospital birth occur it can 

be a frightening and unexpected experience for the woman. A number of complications 

can occur during a childbirth and an ambulance nurse must know how to handle them. 

Few studies have been made to illustrate the ambulance nurse’s experiences concerning 

pre-hospital births and this study therefore aim to examine this. Aim: The aim was to 

describe the ambulance nurse's experiences of pre-hospital births. Method: Qualitative 

interviews with ten informants were conducted. Qualitative content analysis was 

performed. Results: Three main categories emerged: 1) Unfavorable situation affecting 

the ambulance nurse’s working environment; 2) The need to perform professionally; 3) 

To perform something unique. Furthermore nine subcategories were found. Conclusion: 

More knowledge of pre-hospital births is required for the ambulance nurse to feel 

confident in the situation, and to increase patient safety. But also basic nursing must be 

integrated into the situation to establish a comfortable birth experience for the woman.  
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INTRODUKTION  
På senare år har förlossningsvården i Sverige centraliserats till större sjukhus, vilket 

innebär att fler människor har längre avstånd till förlossningskliniker och därmed längre 

restider vid en pågående förlossning. De förlossningar som sker oplanerat i hemmet eller 

i ambulans har ofta ett snabbt förlopp (Haglund Alladin & Lilja, 2009). På grund av 

centraliseringen finns risken att prehospitala förlossningar ökar och därför finns ett behov 

av att studera ambulanssjuksköterskans upplevelse av prehospitala förlossningar.  

 

 

BAKGRUND 
Ambulanssjukvårdens- och ambulanssjuksköterskans utveckling 
Ambulanssjukvårdens utveckling har gått snabbt framåt de senaste 50 åren. 

Ambulansorganisationen har under många år enbart varit en ren transportorganisation där 

ingen vård bedrivits. Ända in på 1980-talet låg fokus fortfarande på snabb transport till 

vårdinrättningar snarare än vårdandet (Gårdelöv, 2009). Ambulanssjukvården har 

bedrivits av icke-legitimerad personal under stora delar av historien men från 80- och 90-

talet har ambulansorganisationen genomgått flera betydande reformer som ställt mer krav 

på personal och på teknisk utrustning. Ambulanspersonal förväntas nu ha både utbildning 

i omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap. Först år 1997 gjordes den första 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor som var verksamma inom 

ambulanssjukvården och en specialistsjuksköterskeutbildning startade med fokus på 

prehospitalt arbete inom ambulansen. Idag är utbildningen på avancerad nivå och 

resulterar i en skyddad yrkestitel samt leder till en magisterexamen inom vårdvetenskap 

(Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor [RAS] & Svensk Sjuksköterskeförening 

[SSF], 2012). År 2005 utvecklades ambulanssjukvården ytterligare då icke-legitimerad 

personal inte längre fick administrera läkemedel utan det får numera endast göras av 

legitimerad sjuksköterska, med eller utan specialistutbildning (SOSFS 2005:24, kap. 4, 3 

§). Specialistsjuksköterskan inom ambulanssjukvård förväntas idag hantera pressade 

situationer. Bedömning av sjukdomstillstånd ska göras på alla grupper av patienter, såväl 

kritiska, icke-kritiska, vuxna, barn och som vid förlossningar. Trots olika 

patientsituationer där ambulanssjuksköterskan möter såväl akuta som icke akuta 

situationer måste de individuella behoven ses hos varje patient. Vidare måste 

ambulanssjuksköterskan visa respekt och värna om patientens integritet, inte minst i 

offentliga miljöer. Ambulanssjuksköterskan måste försöka förstå vad som har hänt och 

hur det påverkar den drabbade och inte låta omhändertagande bli slentrianmässigt (RAS 

& SSF, 2012). Ambulanserna har också utvecklats och enligt 8 §, kap. 4, i SOSFS 2009:10 

beskrivs det att en ambulans ska vara utformad och inredd på ett sådant sätt att en god 

och säker vård kan bedrivas, även under pågående transport.  

 

 

Förlossning 
Målet för förlossningsvården i Sverige är att ge medicinsk säker vård och en positiv 

förlossningsupplevelse för den födande kvinnan, vilket ställer stora krav på 

ambulanssjuksköterskan (Socialstyrelsen, 2001). I Sverige sker cirka 110 000 till 115 000 

förlossningar per år (Socialstyrelsen, 2015). Majoriteten av förlossningarna sker på 

sjukhus men ett fåtal barn föds oplanerat prehospitalt. Någon nyare statistik för hur många 

förlossningar som sker prehospitalt i Sverige finns inte men äldre statistik visade att 
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mellan år 1993–1999 skedde 0,28 procent prehospitalt. Av dem skedde 62 procent av 

förlossningarna i hemmet och 18 procent i ambulansen (Haglund Alladin, Jacobsson, 

Sandberg & Lilja, 2004). Att det sker få förlossningar prehospitalt bekräftades även i en 

studie av Rodie, Thomson och Norman (2002) som visade att det föddes färre än en 

procent oplanerat utanför sjukhus i Storbritannien. Samma studie visade även att barn 

som föddes prehospitalt hade större mortalitet och morbiditet jämfört med barn som 

föddes planerat på sjukhus. McLelland, Morgans och McKenna (2015) visade i sin studie 

att de flesta av alla prehospitala förlossningar var normala förlossningar. En normal 

förlossning innebär enligt Socialstyrelsen (2001) enkelbörd och en graviditetslängd 

mellan vecka 37 och slutet av vecka 41. Vidare har kvinnan inga medicinska riskfaktorer 

vid förlossningens start som kan påverka förlopp eller utfall, värkarbetet startar spontant 

och hela förloppet sker utan komplikationer. En normal förlossning innebär också att 

barnet föds i huvudbjudning och att såväl mor som barn mår bra efteråt.  

  
 

Kvinnans upplevelse av förlossning 
De flesta gravida kvinnor har en föreställning av hur de vill att deras förlossning ska gå 

till och de har ofta en plan för hela förlossningsprocessen. Att föda barn i en ambulans 

eller i hemmet med stöd av ambulanspersonal är en oväntad och skrämmande situation 

för de flesta kvinnor (Haglund Alladin & Lilja, 2009). Kvinnor som fött barn prehospitalt 

upplevde blandade känslor. De upplevde en skräck samtidigt som de kände sig speciella 

att föda i en ovanlig miljö (Erlandsson, Lustig & Lindgren, 2015). Många kvinnor 

upplever att de inte får någon experthjälp eller får hjälp att bearbeta upplevelsen, vilket 

upplevs negativt (Haglund Alladin & Lilja, 2009). Kvinnor som inte hade kontroll över 

sin förlossning och kände att de inte fick vara med att ta beslut över den egna 

förlossningen resulterade i en mer negativ förlossningsupplevelse (Hildingsson, 2015). 

Det bekräftas i en studie av Goodman, Mackey och Tavakoli (2004) där det framkom att 

personlig kontroll var den viktigaste faktorn för att känna en tillfredsställelse kring sin 

förlossning. Tillit och förtroende ligger till grund för att skapa en bra vårdrelation till 

kvinnorna som befinner sig i en utsatt situation (Haglund Alladin & Lilja, 2009). I en 

studie av Vik, Haukeland och Dahl (2016) framkom det att kvinnorna ansåg att 

ambulanspersonalen var stressade, oprofessionella och att de saknade kunskap om 

förlossning. Trots kritiken hade de flesta kvinnorna uppfattningen att det var en lättnad 

när ambulansen anlände och hjälp var på plats. 

 

 

Risker och komplikationer  
Det finns olika risker och komplikationer vid en graviditet och under en förlossning. 

Några av förlossningskomplikationerna som kan förkomma är navelsträngsframfall, 

blödningar, sätesbjudning, ablatio placenta, placenta previa, flerbörd och prematuritet. 

Navelsträngsframfall innebär att navelsträngen kommer ut innan barnets framkomst 

vilket är en risk för barnets cirkulation och syretillförsel. Blödningar kan ske på grund av 

flera olika orsaker och kan komma att påverka modern och barnets allmäntillstånd 

(Haglund Alladin & Lilja, 2009). Ablatio placenta innebär att moderkakan lossnar från 

livmoderns vägg före barnet har fötts ut. Det kan ske i såväl sen graviditet som i 

förlossningsstadiet och ger en risk för stora blödningar. Ett ytterligare tillstånd är placenta 

previa som innebär att moderkakan växer fast över livmodermunnen vilket också kan 

orsaka blödningar (Anderberg & Åberg, 2010). Alla de här riskerna och komplikationer 
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kan ambulanssjuksköterskan komma i kontakt med prehospitalt och måste därför ha den 

kunskapen som krävs för att hantera den specifika situationen (Haglund Alladin & Lilja, 

2009). Dawson, Brown och Harwell (2003) visade i sin studie att ambulanssjuksköterskan 

inte hade tillräcklig med kunskap för att hantera en prehospital förlossning då det sällan 

skedde. Vidare visade McLelland et al. (2015) att ambulanssjuksköterskan inte hade 

kunskapen för att undersöka den gravida kvinnan eller fostret. Det framkom också att 

ambulanssjuksköterskan hade liten erfarenhet av prehospitala förlossningar (Dawson et 

al., 2003; Haglund Alladin et al., 2004). 

 

 

Invandrarkvinnors graviditetsstatus 

Att ha kunskap om Sverige som ett mångkulturellt samhälle är väsentligt när det gäller 

förlossningsvård. Många kvinnor som invandrat till Sverige sökte hjälp hos 

mödrahälsovården sent i graviditeten (Darj & Lindmark, 2002) och nyttjade den inte på 

rätt sätt (Ny, 2007; Rodie et al., 2002). På grund av att många invandrarkvinnor inte söker 

den hjälp de kan få på mödrahälsovården kan det leda till mer akuta och komplicerade 

förlossningar (Ny, 2007). Flertalet av dem som hade en prehospital förlossning var 

kvinnor som inte haft kontakt med mödrahälsovården under graviditeten (Rodie et al., 

2002).  

 

 

Problemformulering 
Kraven på kunskap i ambulanssjukvården har ökat med tiden och idag förväntas 

ambulanssjuksköterskan kunna handlägga en prehospital förlossning. Kunskapen och 

erfarenheten kring det visade sig dock vara bristfällig och studier visade även att 

mortalitet och morbiditet hos barnet ökade vid prehospitala förlossningar. En anledning 

till att kunskapen och erfarenheten var bristfälliga var att det skedde få oplanerade 

förlossningar prehospitalt. Majoriteten av de förlossningar som skedde var normala men 

i och med den ökande invandringen där många gravida söker mödrahälsovård i ett sent 

skede riskerar komplicerade förlossningar att öka. Centralisering av förlossningsvården i 

Sverige ökar också risken för fler förlossningar prehospitalt.  För den födande kvinnan är 

en oplanerad förlossning i en ambulans en skräckfylld upplevelse och därför är en 

tillitsfull relation till ambulanssjuksköterskan viktig. Få studier har däremot gjorts för att 

belysa ambulanssjuksköterskans upplevelser i samband med prehospitala förlossningar 

och den här studien ämnar därför undersöka det.  

 

    

Syfte  
Syftet var att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser av prehospitala 

förlossningar. 
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METOD  
Design  
Studien har genomförts som en empirisk intervjustudie med kvalitativ design. Ansatsen 

var induktiv då syftet var att undersöka upplevelser utan förutfattade meningar eller 

hypoteser. Då syftet var att få fram upplevelser av ett fenomen var kvalitativ ansats 

lämplig (Polit & Beck, 2012). 

 

 

Tillvägagångssätt 
Studien valdes att genomföras inom Stockholms läns landsting (SLL). En 

ambulansstation valdes ut och informationsbrev (bilaga 1) och projektplan skickades till 

verksamhetschefen för godkännande av studien. När godkännande erhållits lämnades ett 

informationsbrev (bilaga 2) till samtliga ambulanssjuksköterskor på stationen. De som 

var intresserade av att delta fick återlämna ett påskrivet samtycke i kuvert på stationen 

som sedan hämtades upp. Då intresset för att delta i studien var lågt fick sökningen av 

informanter utökas till ytterligare två stationer. På den andra stationen krävdes att 

ytterligare ett informationsbrev och projektplan skickades ut till vederbörande 

verksamhetschef för godkännande av studien, vilket erhölls. Den tredje stationen krävde 

däremot inget nytt godkännande då det var samma verksamhetschef som på första 

stationen. På station nummer två lämnades informationsblad till samtliga 

ambulanssjuksköterskor. På den tredje stationen gjordes en muntlig förfrågan till 

ambulanssjuksköterskorna som uppfyllde inklusionskriterierna då bara ett fåtal 

informanter saknades. De som ville delta fick ett informationsbrev. När tio informanter 

erhållits togs kontakt med var och en för att bestämma tid och plats för intervju. Innan 

intervjun påbörjades bekräftades samtycke till att delta i studien. Det underströks också 

att medverkan var frivillig och den kunde avbrytas när som helst, utan förklaring. 

 

 

Undersökningsgrupp 
Totalt tio informanter från tre olika ambulansstationer inom SLL deltog i studien. Ett 

bekvämlighetsurval användes. Inklusionskriterierna var att informanten hade en 

specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård samt hade 

medverkat vid minst en prehospital förlossning som ambulanssjuksköterska. En 

informant exkluderades då inklusionskriterierna inte uppfylldes. Förhoppningen var att 

få en bred urvalsgrupp gällande kön, arbetslivsfarenhet och ålder. Fördelningen av 

informanter och deras erfarenhet presenteras i tabell 1. En av informanterna hade förutom 

specialistutbildning inom ambulanssjukvård även barnmorskeutbildning och en annan 

informant hade även specialistutbildning inom intensivvård. 
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Tabell 1. Specificering av informanter 

 

 

Datainsamling 
Insamling av data skedde genom intervjuer som spelades in och sedan transkriberades. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes. En provintervju genomfördes för att 

säkerställa att intervjufrågorna var adekvata och för att få en ökad bekvämlighet i rollen 

som intervjuare. Provintervjun genomfördes även för att se om den utsatta tiden var 

tillräcklig (Danielson, 2012). Samtliga intervjuer genomfördes under samma vecka och 

båda medverkade vid intervjuerna. Intervjuerna skedde på platser som informanten valt 

ut (Danielson, 2012; Polit & Beck, 2012). Intervjuguiden som användes redovisas i bilaga 

3. 

 

 

Dataanalys  
Samtliga intervjuer analyserades, även provintervjun. Syftet med dataanalysen var att 

strukturera datainnehållet och hitta det väsentliga i materialet (Polit & Beck, 2012). 

Kvalitativ innehållsanalys som Graneheim och Lundman (2004) beskriver genomfördes. 

Analysen började med att välja ut vad som skulle analyseras, i det här fallet upplevelser. 

Innan intervjuerna påbörjades togs ställning till om latent eller manifest innehåll skulle 

analyseras. Manifest innehåll innebär det direkt synliga, det vill säga det som faktiskt 

sägs. Latent innehåll innebär det underförstådda i budskapet. I den här studien valdes att 

enbart analysera manifest innehåll (Graneheim och Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012). 

 

Tillsammans transkriberades sex intervjuer. De fyra sista delades upp sinsemellan men 

kontrollgranskades av båda. Initialt lästes alla transkriberingar igenom flera gånger för att 

få en överblick över materialet. När en överblick erhållits plockades meningsenheter ut 

som svarade på syftet och sammanställdes i ett separat dokument. En tabell utformades 

och kondensering av meningsenheterna påbörjades. När kondenseringen var klar 

utformades koder. När alla koderna var klara jämfördes de efter likheter och olikheter och 

sorterades in i subkategorier. Exempel på textanalys redovisas i tabell 2. När uppdelning 

av koder i subkategorier var klart skapades huvudkategorier. Huvudkategorierna ändrades 

ett flertal gånger så att subkategorierna inte skulle passa in i mer än en huvudkategori 

(Graneheim & Lundman, 2004). 
 

  

 n Kvinnor Män 

Antal informanter 10 7 3 

Ålder 

(medelålder) 

27–56 

(40) 

27–53 

(43) 

31–56 

(47) 

Prehospitala förlossningar 

(medelvärde) 

1–29 

(9) 

1–30 

(11) 

1–10 

(6) 

Antal år som ambulanssjuksköterska 

(medelvärde) 

1–16 

(8) 

1–14 

(6) 

5–16 

(12) 
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Tabell 2. Exempel på textanalys 

 

Forskningsetiska överväganden 
Studien följer vetenskapsrådets (2002) krav på individskydd. Individskyddskravet kan 

delas upp i fyra allmänna forskningskrav. De kallas informationskravet, nyttjandekravet, 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Syftet med individskyddskravet är att 

skydda individer från skada och kränkning. Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera deltagarna i studien om syftet. Det tillgodosågs genom så väl skriftlig som 

muntlig information. Genom nyttjandekravet säkerställs det att forskningsresultatet 

endast används till det menade ändamålet. Materialet som ligger till grund för den här 

studiens resultat kommer inte på något villkor ges ut för annat bruk. Att själv ha rätt till 

bestämmande över sin medverkan styrs av samtyckeskravet. Efter att samtycke 

inhämtades skriftligt och muntligt av deltagarna genomfördes intervjuerna. Deltagarna 

informerades dessutom om att medverkan var frivillig och gick att avbryta när som helst, 

utan negativa påföljder. Godkännande från verksamhetschef hade inhämtats innan 

deltagarna tillfrågades. Konfidentialitetskravet innebär att största möjliga konfidentialitet 

skall ges genom att obehöriga inte kan ta del av personuppgifter eller annan känslig 

information. Det uppnåddes genom att allt material avidentifierades innan publicering 

samt förvarades i låst dator under studiens gång. Vetenskapsrådets allmänna 

forskningskrav är i linje med de krav som ställs på omvårdnadsforskning i Norden, som 

Northern Nurses' Federation utvecklat. De är principen om autonomi, principen om att 

göra gott, principen om att inte skada och principen om rättvisa. Inget material som 

framkom förvrängdes och all data, även det som kunde ses som negativt redovisades för 

att inte ge missvisande resultat (Northern Nurses' Federation, 2003). Ett avvägande kring 

nytta kontra risker gjordes innan påbörjande av studien. Nyttan ansågs väga tyngre än 

eventuella risker (Kjellström, 2012).  

 
 

Meningsenheter Kondensering Kod 

Samtidigt med den erfarenheten 

jag har så tycker jag, jag är inte 

orolig så utan därför att det har 

gått så bra. 

Med den erfarenheten 

personalen har ger 

förlossningar ingen 

oroskänsla, då det har gått 

bra hittills. 

Erfarenhet skapar 

trygghet. 

Alltså då, transporten in till 

sjukhus, ja men då är man lite 

såhär hög på att det gått bra, eh 

men samtidigt så har man, hade 

jag i bakhuvudet att såhär, jag 

måste kolla så att inte mamman 

börjar blöda, eh. Att barnet 

fortfarande mår bra. Att det inte 

blir nedkylt. 

Har förlossningen gått bra 

upplevs eufori under 

transporten men fortsatt 

observation görs av 

mamman och barnet. 

Känna eufori men 

ändå vara 

medveten om 

komplikationer. 
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RESULTAT 
I resultatet framkom tre huvudkategorier och nio subkategorier, se figur 1. 
 

 

Figur 1. Uppdelning av huvud- och subkategorier 

 

Ogynnsam situation påverkar ambulanssjuksköterskans arbetsmiljö 
I resultatet framkom att arbetsmiljön för ambulanssjuksköterskan påverkas av 

ogynnsamma situationer. I den här kategorin framhålls det att ambulanssjuksköterskan 

upplevde mestadels negativa tankar då situationen var ogynnsam och det påverkade 

ambulanssjuksköterskans arbetsmiljö negativt. Det påverkade såväl den fysiska- som 

psykiska arbetsmiljön. I den här huvudkategorin framkom fyra subkategorier: ”Känslor 

kring eventuella komplikationer”, ”Omställning när det inte blir som förväntat”, 

”Svårhanterligt på grund av upplevd resursbrist samt ogynnsam miljö” och ”Osäkerhet 

på grund av bristande kunskap och erfarenhet”. 

 

 

Känslor kring eventuella komplikationer 

Prehospital förlossning beskrevs som en skräckblandad förtjusning med många åtföljande 

känslor men överlag upplevdes en besvärande känsla då utfallet var oklart. En nervositet 

och rädsla upplevdes inför att något skulle gå fel, så innan ambulanssjuksköterskan kom 

fram till platsen fanns en osäkerhet och oro kring situationen. Informanterna målade upp 

scenarier där det inte gick bra, istället för att tänka att det är menat att gå väl. Även om de 

hade scenarier med komplikationer i åtanke poängterade informanter att tankarna låg 

långt bak och endast plockades fram om nödvändigt. I de fall informanterna inte upplevde 

någon oro fanns ändå en medvetenhet kring eventuella komplikationer. 
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inte blir som 

förväntat

Svårhanterligt på 
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kunskap och 
erfarenhet

Att få genomföra 
något unikt

Att få vara en del av 
något stort

Lättnaden när det är 
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”Man såg framför sig kanske att det kommer i säte, det kommer ehm, navelsträngen runt 

halsen, åhh man såg framför sig att det kom ut ett livlöst barn. Man ser på alla dom här 

scenariona som man vet, att när det går dåligt, eh. Man ser framför sig att mamman far 

illa, att hon blöder jättemycket och att vi står med två stycken dåliga patienter och det 

finns så mycket scenarion som man hinner måla upp liksom, som eh, som man tänker det 

här kan gå dåligt på såhär många sätt” (Informant 6) 

 

Blödning var en komplikation som upplevdes oroande. Det fanns en rädsla över att 

kvinnan skulle börja blöda invärtes eller få en större blödning i samband med att 

moderkakan skulle födas ut. Därför upplevde ambulanssjuksköterskan att det var skönt 

att lämna över den födande kvinnan på förlossningsklinik när moderkakan fortfarande 

satt kvar. Ett annat orosmoment var invandrarkvinnors graviditetsstatus då det fanns en 

oklarhet kring hur pass kontrollerade deras graviditet varit och att risken för blödningar 

kunde vara större. 

 
 ”Det är ju också det man är orolig för, dom här mammorna som kommer.. invandrare, 

kvinnorna, som kanske inte lika bra kollade som, som våra mammor är. Det är väl det 

ända som passerar revy ibland så där, att det ska blöda väldigt mycket” (Informant 1) 

 

Minuten från att barnet kom ut tills att det började andas upplevdes som otroligt lång. Det 

upplevdes som en känsla av att tiden stannat av på grund av nervositet och rädsla över att 

barnet inte skulle börja andas. Hantering av en situation där barnet inte skulle börja andas 

kändes skrämmande och olycklig. Även utfallet kring om ambulanssjuksköterskan skulle 

hinna in till sjukhuset eller inte, med den födande kvinnan, innan barnet kom upplevdes 

som en spänning. 

 
”Det är ju alltid den här precis innan dom börjar andas, så fan, andas nu då. Det känns 

så lång tid fast jag nu i efterhand kan tänka nej det gick ju... det tog ju inte ens 2 

sekunder” (Informant 8) 

 

 

Omställning när det inte blir som förväntat 

En upplevelse som framkom av informanterna var att det blev en omställning när det inte 

blev som de tänkt sig. Det kunde vara såväl att kvinnan låg på ett sätt som inte var väntat 

eller att barnet föddes med intakta fosterhinnor. Situationer som de här blev en chock och 

skapade kaos inombords hos ambulanssjuksköterskan. Omställningen kunde även 

innefatta att förberedelsefasen avbröts på grund av att processen gått snabbare än 

förväntat eller att situationen var svårläst vilket skapade en osäkerhet. Vidare menade 

informanterna att de inte kunde göra så mycket åt den oväntade situationen utan det var 

bara att följa med i processen och lösa problemen under tidens gång.  

 
”Här blir det ju lite just i det här fallet blir det ju, vi blev lite tagna på sängen om man 

kan säga så. Vi blev lite avbrutna i våran förberedelsefas när vi kommer fram och hon 

står ute och vi inser att okej, det är som nästan färdigt” (Informant 7) 
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Svårhanterligt på grund av upplevd resursbrist samt ogynnsam miljö 

Informanterna upplevde att det var svårt att ha förlossningar i ambulansen rent praktiskt. 

Att förlösa ett barn i ambulansen upplevdes besvärligt. Det var svårt att arbeta och röra 

sig inne i ambulansen på grund av trångt utrymme. Det upplevdes även svårt att vända 

båren och de var inte tillräckligt breda, vilket kändes otympligt. Om prehospital 

förlossning var ett faktum föredrog informanterna att det skedde i patientens hem snarare 

än i ambulansen. De upplevde också att det var bättre för barnet om de fick födas i annan 

miljö än i ambulansen. För att underlätta för alla parter var det om möjligt, lättast att lasta 

snabbt och köra in utan att ha en förlossning i bilen då det kändes omständligt. 

 
”Nä det är krångligt och trångt, det är mer praktiskt liksom att det är, aah det är svårt 

att få plats och röra sig, och så är det väl bra för barnet om det får vara i en annan miljö, 

det är liksom, skumpar och vi måste stanna bilen och hon kollegan måste komma ut ...” 

(Informant 5) 

 

Något som också upplevdes problematiskt var det faktum att ambulansbesättningen 

endast bestod av två personer. Oftast var förstärkningsenheter för långt bort om de skulle 

behövas eftersom det var två patienter som skulle vårdas. På sjukhuset var de ett helt team 

medan i ambulansen kände de sig ensamma och utsatta och kunde enbart göra basala 

åtgärder. Att därför hinna in till sjukhus innan förlossningen var ett faktum var en sak som 

de flesta informanter upplevde som en lättnad då förlossning på sjukhus innebar en 

tryggare miljö där det fanns andra förutsättningar och resurser. En annan aspekt som 

upplevdes problematiskt med prehospitala förlossningar var känslan av att inte ha någon 

kontroll på barnet och mamman och inte kunna ha någon form av övervakningsutrustning. 

Enbart basala åtgärder innefattade droppterapi kunde göras prehospitalt, därför blev 

snabb transport in till sjukhus väsentligt vid komplikationer för att kunna göra mer 

avancerade åtgärder. Vetskapen om att medel och resurser till att hantera komplikationer 

inte fanns skapade rädsla och panik.  

 
”För att, jag menar, när vi förlöser prehospitalt så är vi två personer oftast, kanske 

någon förstärkningsenhet” (Informant 10) 

 

Ambulanssjuksköterskan upplevde att det var svårt att hjälpa till, förlossning jämfördes 

med sårvård. Ett sår kan täckas över med förband, men vid en förlossning fanns inget 

ambulanssjuksköterskan kunde göra och förloppet gick inte att förutspå. Det gav en 

känsla av att inte kunna göra någonting utan ambulanssjuksköterskan stod utanför 

mammans sfär medan hon gjorde arbetet och det enda ambulanssjuksköterskan kunde 

göra var att bistå henne då förlossning var en naturlig process som inte kunde påverkas. 

Avsaknaden av smärtlindring var något som även upplevdes besvärligt när det gällde 

prehospitala förlossningar. Ambulanssjuksköterskan beskrev en känsla av uddlöshet och 

att förlossningar blev mer svårhanterliga vilket de inte uppfattats som tidigare då det 

funnits lustgas i ambulansen. Istället bestod nu de smärtlindrande åtgärderna av att hålla 

den födande kvinnan i handen. 

 
”det är lite speciellt micklade det här med förlossning va, de.. och särskilt idag när man 

inte har lustgasen. Man har liksom ingenting man kan smärtlindra i ambulansen och det 

är lite, lite uddlöst” (Informant 2) 
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Osäkerhet på grund av bristande kunskap och erfarenhet 

En nervositet och osäkerhet kring om ambulanssjuksköterskan hade tillräckligt med 

kunskaper att sköta en förlossning framkom. Tanken fanns där hela tiden att något kunde 

gå fel och om kunskaperna då var tillräckliga för att hantera det. Ambulanssjuksköterskan 

tänkte efter flera gånger och var mer eftertänksam innan ett beslut fattades på grund av 

osäkerhet. Kunskapen hade erhållits i en säker miljö under utbildningen men osäkerhet 

fanns kring när det skedde på riktigt. Otrygghet upplevdes på grund av att kunskap 

saknades och att det blev två patienter att ta hand om. 
 

”man tänker efter, mer eftertänksam och liksom tänker två gånger innan man fattar 

beslut liksom vad man ska göra. Så det är osäkerhet bara” (Informant 4) 

 

Nya situationer för ambulanssjuksköterskan skapade otrygghet på grund av oerfarenhet. 

Att föda prehospitalt var en ovan situation för ambulanssjuksköterskan. Vidare beskrevs 

att undersökning av en kvinnas underliv inte kändes bekvämt på grund av att det inte 

gjordes så ofta i yrket. Nervositet och osäkerhet upplevdes när barnet föddes med 

navelsträngen runt halsen. Den nervösa känslan berodde på en osäkerhetsfaktor då 

förlossning inte var en rutin och ambulanssjuksköterskorna upplevde att de inte hade den 

erfarenheten som krävdes för att känna sig bekväma vid komplikationer. 

Ambulanssjuksköterskan blev nervös och osäker över om barnet fick syre då huvudet stod 

i genomskärning och det inte hände något vid krystvärkarna, den nervositeten berodde på 

en okunskap och en oerfarenhet. Ambulanssjuksköterskan upplevde ibland en osäkerhet 

kring barnets mående vilket skapade funderingar kring när uppmärksamhet till mamman 

kunde ges. Även tveksamheter framkom kring om ambulanssjuksköterskan skulle köra in 

föderskan till sjukhus innan barnet kommit. En osäkerhet kring avnavling framkom 

också, ambulanssjuksköterskan beskrev av erfarenhet att den oftast var i vägen och 

navlade därför av, trots att det egentligen inte skulle göras prehospitalt. 

 
”nervös att såhär, om man verkligen har tillräckligt med kunskap för att sköta en 

förlossning” (Informant 9) 

 

Att arbeta med en oerfaren kollega skapade en upplevelse av tyngre ansvar samt att 

behöva hålla ordning på kollegan, vilket blev ytterligare ett moment att tänkta på. 

Vanligtvis visste ambulanssjuksköterskorna vad de skulle göra och kände sig trygga med 

kollegan de jobbade med. Ambulanssjuksköterskan beskrev att trots att de hade bristande 

praktisk kunskap vid förlossning fick de ta det större ansvaret under förlossningen när de 

jobbade med en kollega med mindre yrkeserfarenhet. Vidare upplevdes ett behov av att 

informera och förbereda sin oerfarna kollega. 

 

 

Behov av att arbetet ska fungera professionellt 
Ambulanssjuksköterskan hade ett behov av att arbetet skulle fungera professionellt 

genom hela förlossningen. Subkategorier som framkom var: ”Fokus vid förlossning”, 

”Ett behov av att lugna sig själv och andra” och ”Trygghet på grund av kunskap och 

erfarenhet”. Genom ett ökat fokus, en trygghet på grund av kunskap och en förmåga att 

lugna sig själv och andra ökade förutsättningarna för att få arbetet att fungera.  
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Fokus vid förlossning 

Informanterna beskrev att de blev mer fokuserade när förlossning prehospitalt var ett 

faktum. Informationen om att det ska bli en prehospital förlossning gjorde att de blev fulla 

av energi och fick ett adrenalinpåslag i form av koncentration med inställningen att det 

skulle gå bra. Adrenalinpåslaget orsakade också en spänning och ett behov av att behålla 

fokus var ett måste. Tankarna började redan vid larmet. Informanterna upplevde att 

förlossningslarm inte skiljde sig från andra uppdrag. De tänkte till och ökade sitt fokus 

som vid alla andra patientfall men började inte spåna för mycket då det endast bidrog till 

oro, utan tog istället uppdraget som det kom. Under själva förlossningen upplevde 

ambulanssjuksköterskan att intrycken runt omkring försvann, det beskrevs mer som ett 

fokus på uppgiften snarare än ett tunnelseende. Fokuset ledde till ett lugnt och metodiskt 

arbete och då komplikationer i form av navelsträng runt halsen förekom hann 

ambulanssjuksköterskan inte bli rädd utan fokuserade istället på att få bort den. 

 
”då vart man mer fokuserad … från att man har vart trött och seg, alltså dom där sista 

jobbartimmarna, det här, adrenalinet blev som koncentration till slut och nu gör vi det 

här och nu ska vi fixa det här. Så vart det, den inställningen; det kommer gå bra!” 

(Informant 6) 

 

 

Ett behov av att lugna sig själv och andra 

En subkategori som framkom var att ambulanssjuksköterskan upplevde ett behov av att 

lugna sig själv och andra. Att lugna andra kunde innefatta såväl kollegan som den födande 

kvinnan samt hennes anhöriga. Stress upplevdes vid olika tillfällen, såväl vid 

utlarmningen som vid förlossningen och ansågs ge det värsta stresspåslaget någonsin i 

yrket. Redan vid utlarmningen lugnade sig de flesta ambulanssjuksköterskorna sig själva 

genom att intala sig att de oftast hinner fram till sjukhus innan barnet kommit och att 

prehospitala förlossningar vanligtvis går snabbt, lätt och är okomplicerade. Att intala sig 

själv att det kommer gå bra bara lugnet behålls var en tanke som återkom under hela 

processen. 

 

Ambulanssjuksköterskan kunde uppleva en stress om mamman var stressad över 

situationen. Informanterna försökte visa ett lugn och inge en trygghet och de som hade 

erfarenhet talade om det så att den födande kvinnan inte skulle vara orolig. 

Ambulanssjuksköterskan upplevde emellanåt kaos inombords och en svårighet att behålla 

lugnet när situationen var kaosartad men försökte ändå visa ett lugn utåt. Trots att 

situationen emellanåt var kontrollerad kunde ambulanssjuksköterskan ändå uppleva 

situationen som skrämmande. Informanterna upplevde att de måste vara lugna inför de 

blivande föräldrarna då stress inte gav ett positivt utfall. De försökte förmedla lugnet till 

föräldrarna för att minska stress hos dem och de tyckte att de lyckades med det. 

Ambulanssjuksköterskan upplevde ett behov av att vara ett stöd för den blivande 

mamman och hade även ett behov av att inge förtroende till både kvinnan och hennes 

anhöriga. Ambulanssjuksköterskan fick även försöka lugna sig i sitt euforiska tillstånd 

efter förlossningen för att kunna fortsätta observera mamman. 

 
”Och så kommer man fram och det är fullt kaos, och så måste man ändå vara den här 

lugnande, trygga. När jag också bara vill ställa mig i ett hörn och skrika” (Informant 8) 
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Informanterna upplevde en stress om de inte hann få fram allt material innan barnet 

kommit och om de inte hann prata med förlossningskliniken. Däremot om 

ambulanssjuksköterskan hunnit förbereda sig inför förlossningen upplevdes en trygghet 

som lugnade ambulanssjuksköterskan. Det upplevdes lätt att glömma vad som skulle 

göras vid en förlossning när det var stressigt och därför användes behandlingsriktlinjerna 

som en personlig checklista. Känna stöd och samarbeta med kollegan skapade ett lugn 

och minskade stressen över det faktum att ansvaret vilade på ambulanssjuksköterskan. 

 

 

Trygghet på grund av kunskap och erfarenhet 

En subkategori som framkom var trygghet på grund av kunskap och erfarenhet. Att ha 

mycket teoretisk och praktisk kunskap var förknippat med en upplevelse av trygghet. 

Informanterna ansåg att de var teoretiskt förberedda inför prehospitala förlossningar men 

de visste även sina begränsningar, vad de kunde och inte, samt att de bara kunde göra så 

gott de kunde. 
 

Övning på förlossningar under utbildningen gjorde att ambulanssjuksköterskan inte fick 

panik under den prehospitala förlossningen. Men trots utbildning kände 

ambulanssjuksköterskorna sig inte helt trygga, men tryggare än om de inte haft någon 

utbildning alls inom området. Övning på vissa specifika moment så som avnavling i 

vulva, hålla perinealskydd och lossa barnets axlar skapade en trygghet hos informanterna, 

då de visste vad som skulle göras i skarpt läge. Ambulanssjuksköterskan hade oftast 

kontroll över situationen på grund av att kunskapen fanns men kunde ibland upplevas 

skrämmande ändå. Det beskrevs att trygghet inte enbart erhållits under 

specialistutbildningen inom ambulanssjukvård utan tidigare barnmorskeutbildning 

bidrog mycket till tryggheten. Det uppgavs även att kunskaper för att hjälpa mamman och 

kunskaper att göra det till en positiv upplevelse för föräldrarna fanns. 

 
”Nu kände jag ju mig tryggare i och med att jag hade, vi har läst om det i skolan, vi har 

tentat av det, vi har fått öva på docka, vi har pratat med dom på BB” (Informant 8) 

 

Erfarenhet är en annan bidragande faktor som gav en upplevelse av trygghet. De 

informanter som hade tidigare positiva erfarenheter av prehospitala förlossningar 

upplevde en bra känsla och en trygghet. Erfarenhet minskade även nervositet och oro 

även om de poängterade att ingen förlossning var den andra lik. Ambulanssjuksköterskan 

beskrev att lång erfarenhet hade gett en insikt i att de fick ta det som det kom och oroade 

sig därför inte i förväg. Vid komplikationer upplevdes ingen stress på grund av 

erfarenheten att det gått bra under tidigare förlossningar. Trygghet fanns i att åka på 

förlossningslarm på grund av lång arbetslivserfarenhet men trots det fanns en viss mängd 

spänning och osäkerhet. Att ha en kollega under förlossningslarm som hade lång 

erfarenhet av förlossningar upplevdes också som en trygghet. 

 
”inte så här oro att, att det inte ska gå bra eller så för det har man lärt sig på så många 

år nu när man jobbat att man får ta det lite..när man kommer på nått vis, det går, man 

mentalt så bygger man alltid upp sig liksom så här men det går inte att spinna iväg att 

det här kommer inte klara av eller så” (Informant 2) 
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Att få genomföra något unikt 
I resultatet framkom att ambulanssjuksköterskan upplevde förlossningar som något unikt. 

Subkategorierna ”Att få vara del av något stort” och ”Lättnaden när det är klart” 

framkom. Båda dessa subkategorier betonar att förlossningar var något speciellt som inte 

skedde ofta och när det skedde så skapade det lycka, men även en lättnad när det var klart 

för att ambulanssjuksköterskan hade lyckats genomföra en förlossning. 

 

 

Att få vara en del av något stort 

Det upplevdes roligt att få larm om förlossning. Ambulanssjuksköterskan upplevde en 

glädje när förlossningslarmet kom och tyckte det var det bästa larmet de kunde få och såg 

fram emot att få komma fram till patienten samt att vårda. Det sågs som en lycklig 

tilldragelse och det ansågs spännande då det inte skedde så ofta, vilket då också orsakade 

en oro och en positiv nervositet initialt. Då förlossning prehospitalt var ett faktum, 

skapades tankar på att inte vilja vara med på larmet. Men samtidigt upplevde 

ambulanssjuksköterskorna att de inte ville befinna sig någon annanstans och det skulle 

bli en spännande upplevelse att få vara med om. Alla de här känslorna och tankarna kom 

samtidigt. Förlossningen i sig upplevdes som rolig, otrolig och fantastisk och det var även 

spännande att få följa en process, vilket skapade en upprymdhet. Att få hjälpa till vid 

förlossning gjorde att de kände sig priviligierade och hade en känsla av delaktighet. 

Ambulanssjuksköterskan fick vara med och agera som barnmorska vilket gav en känsla 

av stolthet och glädje. Även om det föds barn hela tiden upplevdes det unikt varje gång 

ambulanssjuksköterskan fick vara med om det och de såg det som en utmaning. 

 
”Bara roligt att få vara med när det föds ett barn.. eh.. det går inte att beskriva tror jag 

förrän man är där själv för det är något helt unikt med liksom att, det kommer ut 

någonting ifrån kvinnans underliv liksom, en liten klump, och som blir ett liv, det är 

fantastiskt” (Informant 5) 

 

Ambulanssjuksköterskan upplevde förlossningslarm mer positivt och roligt än de flesta 

andra larm då de skulle få vara med om att ett liv som föds. Vanligtvis innebar arbetet 

möten med ohälsa och död. Istället för sjukdomstillstånd som gav en negativ känsla så 

var det en positiv känsla och förväntan vid förlossningar. Det sågs som ett speciellt 

ögonblick i livet att föda barn och ambulanssjuksköterskan drogs med i föräldrarnas 

glädje, vilket ökade den positiva känslan. Det beskrevs som att det nästan var som när ens 

egna barn föddes vilket skapade eufori.  

 
”Det är liv som man är med om, inte ett liv som släcks. Utan ett liv som föds. Och det är 

skithäftigt” (Informant 3) 

 

Det var enbart positiva känslor när barnet kom, ambulanssjuksköterskan hade lätt till tårar 

då det upplevdes roligt och fascinerande. Dessutom att få dela upplevelsen med en kollega 

som informanten kände tillit till upplevdes fantastiskt. Det upplevdes som en besvikelse 

vid de tillfällen barnet redan hade kommit ut när ambulanssjuksköterskan anlände till 

platsen och missade själva födseln. Transporten in till sjukhus upplevdes som en fin stund. 

Det beskrevs som mycket lycka för alla inblandade. Det som skilde ambulanstransporten 

från andra transporter var att ambulanssjuksköterskan kände sig mer glad. 
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Lättnaden när det är klart 

När förlossningen var klar kände ambulanssjuksköterskan sig stolt och lättad, framför allt 

de som haft sin första förlossning. De kände sig full av endorfiner och höga av lycka efter 

att ha klarat av något de förstod att de skulle råka ut för någon gång under sin yrkeskarriär 

och även hoppats på att få vara med om.  
 

Ambulanssjuksköterskan upplevde ett inre lugn när förlossningen var klar. Eftersom 

förlossningar inte var någon rutin för ambulanssjuksköterskan jämfört med en 

barnmorska så upplevdes en lättnad och upprymdhet när det var klart och det gått bra. 

Det som beskrevs som den största och mest obeskrivliga känslan var när barnet hade 

kommit ut och de första ljuden kom från barnet. Ljudet från det nyfödda barnet i 

kombination med att det såg välskapt och välmående ut upplevdes som en lättnad, glädje 

och befrielse och all tidigare spänning släppte. Det faktum att det inte var några 

komplikationer hos mamman upplevdes också som en lättnad.  

 
”det var en jätte jättelättnad när man vet att allting har gått bra och det, hon blödde 

ingenting. Barnet skriker och har fin färg. Alla tio fingrar alla tio tår så liksom. Så som 

vi kan se så mår han bra” (Informant 8) 

 

Under transporten in upplevdes en lättnad de gånger det gått komplikationsfritt och det 

var som en vanlig ambulanstransport. Patienterna var stabila och det fanns inget som 

upplevdes brådskade. Under transporten in till sjukhus upplevde ambulanssjuksköterskan 

även en eufori över att förlossningen gått så bra men fortsatte observera mamman och 

barnet. Efter avlämning upplevdes också en lättnad att det gått bra och att föräldrarna var 

nöjda. Efter förlossningen upplevdes ett behov av att prata med kollegan om händelsen 

för att de var så uppspelta över att det gått bra. 

 
 

DISKUSSION 
Huvudresultaten som framkom i studien var att ambulanssjuksköterskan upplevde en 

ambivalens kring prehospitala förlossningar men framför allt en oro och rädsla inför 

eventuella komplikationer. Samtidigt upplevdes en stolthet och de kände sig 

priviligierade att få vara delaktiga vid en förlossning. Förlossning sågs som något unikt 

och det skapade glädje. Vidare upplevde ambulanssjuksköterskan ett ökat fokus när 

förlossning var ett faktum och fick då ett adrenalinpåslag. Ambulanssjuksköterskan 

upplevde också ett kaos inombords men försökte trots det visa ett lugn utåt. De kände ett 

behov av att lugna såväl sig själva som kvinnan, hennes anhöriga som sin kollega. 

Informanterna upplevde att det var svårt att ha en förlossning i ambulansen, såväl på 

grund av bristande utrymme men även på grund av bristande resurser. Teoretisk kunskap, 

praktisk kunskap och erfarenheter skapade trygghet men det fanns en osäkerhet kring om 

ambulanssjuksköterskan hade tillräckligt med kunskaper för att hantera en förlossning. 

När situationen inte blev som ambulanssjuksköterskan förväntade sig upplevdes en 

mental chock. Det framkom också en upplevelse av lättnad när allt var klart och det gått 

komplikationsfritt. 
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Resultatdiskussion 
Ett resultat som framkom var att ambulanssjuksköterskan upplevde en ambivalens inför 

förlossning, en besvärande känsla inför eventuella komplikationer och en oro för 

situationen. Svensson och Fridlund (2008) visade att ovanliga larm, till exempel 

förlossningslarm och larm innefattande barn, orsakade mer osäkerhet, då det kändes extra 

viktigt att göra allt rätt. Liknande resultat framkom i en studie av Bohström, Carlström 

och Sjöström (2016) där förlossning var ett larm som upplevdes extra stressande, framför 

allt av män. Resultatet i den här studien visade att ambulanssjuksköterskan målade upp 

scenarion där det gick fel under förlossningen redan under utkörningen till patienten. 

Svensson och Fridlund (2008) menade att ambulanssjuksköterskan ansåg att det var 

viktigt att vara förberedd på alla tänkbara situationer. I en annan studie av Wireklint 

Sundström och Dahlberg (2012) framkom det en blandning av säkerhet och osäkerhet i 

en ny situation och ambulanssjuksköterskan förberedde sig på det oförberedda genom att 

ha ett öppet sinne inför den kommande situationen. Samma studie visade dessutom att 

ambulanssjuksköterskan förberedde sig genom att tänka att alla situationer kan förändras, 

särskilt i stressade och brådskande situationer. Det talar emot det resultat som framkom i 

den här studien som visade att ambulanssjuksköterskan fick en chock när situationen inte 

blev som de tänkt, eller när situationen var svårläst, vilket skapade ett kaos inombords. 

 

Bohström et al. (2016) understryker att även om de flesta förlossningar var okomplicerade 

så sågs risken för eventuella komplikationer som extremt stressande. Blödning hos 

invandrarkvinnor var en komplikation som ambulanssjuksköterskan oroade sig över i den 

här studien. I en studie av Darj och Lindmark (2002) framkom det att just 

invandrarkvinnor söker mödrahälsovård sent i graviditeten. Vidare visar Ny (2007) att 

invandrarkvinnor som inte nyttjar mödrahälsovården på rätt sätt har mer akuta och 

komplicerade förlossningar. I en studie av Rodie et al. (2002) framkom det att inte bara 

invandrarkvinnor nyttjade mödrahälsovården på fel sätt. De kvinnor som inte nyttjade 

mödrahälsovården på rätt sätt hade mer troligt en prehospital förlossning och barnet hade 

en ökad mortalitet och morbiditet. Fel nyttjande av mödrahälsovården kunde innebära att 

kvinnan gjorde sena besök, inte sökte alls eller inte kom på planerade tider. I relation till 

de risker nämnda ovan är oron som framkom i resultatet befogat, men gäller snarare alla 

kvinnor som söker mödrahälsovård sent i graviditeten än specifikt invandrarkvinnor. 

Samtidigt visades det i en studie av Prineskoski, Peräjoki, Nuutila och Kiusma (2016) att 

risken för blödning hos kvinnan vid prehospitala förlossningar är låg. I studien hade en 

av 102 kvinnor en stor blödning. Vidare visade samma studie att enbart en procent av de 

nyfödda barnen krävde återupplivning och intubering på plats. Oron för komplikationer 

är kanske, med tanke på ovanstående resultat, överdriven då det faktiskt inte skedde så 

ofta. Att därför stressa upp sig redan under utlarmning och utkörning, vilket 

informanterna gjorde, är inte produktivt och mer fokus kanske skulle läggas på att 

förbereda inför eventuella scenarion och lägga upp handlingsplaner för att hantera dem. 

Det här beskrivs av Wireklint Sundström och Dahlberg (2012) som fann i sin studie att 

fokus hos ambulanspersonalen ökade genom att de förberedde sig och gjorde upp 

handlingsplaner inför den kommande situationen. De beskrev också hur adrenalinet 

ökade och skapade en positiv stress samt gav ett pulspåslag. Ökat adrenalinpåslag och 

fokus överensstämmer med resultatet i den här studien som fick fram att 

ambulanssjuksköterskan upplevde ett ökat fokus vid förlossningslarm och när prehospital 

förlossning var ett faktum. Informanterna beskrev hur de fick ett adrenalinpåslag och 

ökade sin koncentration redan vid utlarmningen.  
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I resultatet framkom det att informanterna upplevde ett behov av att lugna sig själva, 

kvinnan, anhöriga och sin kollega. Ambulanssjuksköterskan försökte intala sig själv att 

allt skulle gå bra men blev ibland uppstressad på grund av kaosartad situation. Kaos 

upplevdes då inombords men ambulanssjuksköterskan försökte visa ett lugn utåt för att 

lugna omgivningen. Wireklint Sundström och Dahlberg (2012) visade ett likande resultat 

då de menade att situationer kan vara kaotiska och tidspressade men när stress upplevdes 

valde ambulanssjuksköterskan ändå att visa sin erfarenhet och kompetens för patienten 

för att på så sätt övertyga och lugna patienten samt inge tillit. Ambulanssjuksköterskan 

försökte även visa ett lugn och skapa en positiv atmosfär trots att de inte visste vad som 

skulle hända härnäst. Ahl och Nyström (2012) bekräftade i sin studie att om 

ambulanssjuksköterskan hade en säker och lugn attityd i stressade situationer så ingav det 

ett förtroende hos patienten och en känsla av respekt för ambulanssjuksköterskan. Det 

gjorde också att patienten upplevde ett lugn och kände sig trygg med att 

ambulanssjuksköterskan visste vad som skulle göras. Eftersom det visade att det gav 

positiv effekt på patienten så betonar det vikten av att faktiskt visa ett lugn utåt, oavsett 

hur det känns inombords.  

 

Att ha mycket teoretisk kunskap, praktisk kunskap och erfarenhet var förknippat med en 

upplevelse av trygghet. Vidare framkom en nervositet och osäkerhet kring om 

ambulanssjuksköterskan hade tillräckligt med kunskaper att sköta en förlossning då det 

inte var någon rutin. Tanken fanns där hela tiden att något kan gå fel och om kunskaperna 

då var tillräckliga för att hantera det. Det bekräftas i en studie av Dawson et al. (2003) där 

det framkom att det fanns en bristande kunskap när det gäller prehospitala förlossningar 

för att det sällan skedde. Formell utbildning, klinisk kunskap och erfarenhet var alla 

komponenter i hur ambulanssjuksköterskan upplevde sin yrkeskompetens. Teoretisk 

kunskap ansågs lika viktig som erfarenhet (Wihlborg, Edgren, Johansson & Sivberg, 

2016). I en studie av Feltham, Foster, Davidson och Ralph (2016) framkom det att 

praktisk träning tillsammans med barnmorskestudenter under utbildningen gav en känsla 

av att vara mer förberedda när de väl kom ut i arbetslivet och mötte prehospitala 

förlossningar. Då nya situationer skapade en otrygghet hos personalen kan ett lärande 

tillsammans med barnmorskestudenter under utbildningen ses som positivt. Liknande 

upplevelser framkom i den här studien där ambulanssjuksköterskan kände sig mer trygg 

om övning på förlossningar och specifika moment hade erhållits under utbildningen. God 

kunskap hos ambulanssjuksköterskans ses även som imponerande av patienten och 

stärkte dennes känsla av säkerhet inför situationen (Ahl & Nyström, 2012). Det visar på 

att såväl ambulanssjuksköterskans och patientens trygghet ökar i och med ökad kunskap, 

vilket också framkommer i resultatet. Ambulanssjuksköterskan upplevde dessutom ett 

behov att förvärva mer kunskaper genom erfarenheter (Ahl, Hjälte, Johansson, Wireklint-

Sundström, Jonsson & Suserud, 2005). 

 

En känsla av hjälplöshet framkom också då det inte fanns smärtstillande läkemedel att ge 

och att ambulanssjuksköterskan inte kunde hjälpa till mer under förlossningsprocessen. 

Det som kunde göras var att hålla kvinnan i handen för att stötta henne. I en studie av Van 

der Gucht och Lewis (2015) undersöktes födande kvinnors copingstrategier för att hantera 

smärtan vid förlossning. Det som ansågs viktigast för att hantera smärtan var att ha 

kontinuerligt och individanpassat stöd från vårdpersonalen. Även uppmuntran från 

vårdpersonal ökade kvinnans copingstrategier. Vidare upplevde kvinnan sig ensam och 
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utsatt men de känslorna minskade när de hade en vårdpersonal som visade sin närvaro. 

Även om det inte finns någon smärtlindring i ambulansen belyste studien av Van der 

Gucht och Lewis (2015) vikten av att vara närvarande, stötta och uppmuntra kvinnan för 

att hjälpa henne genom förlossningen. Att därför ”bara” ha en hand och hålla kanske 

många gånger är tillräckligt under vårdmötet mellan ambulanssjuksköterskan och den 

födande kvinnan.  

 

Lättnaden som framkom i resultatet när allt var klart och när kvinnan och det nyfödda 

barnet hade lämnats över till en mottagande enhet är i likhet med den lättnad som Nordén, 

Hult och Engström (2014) beskrev i sin studie. Där undersökte de 

ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda svårt sjuka barn. Även där framkom det 

en upplevelse av enorm lättnad hos ambulanssjuksköterskan efter överlämning till 

mottagande enhet. Den här lättnaden skulle kunna bero på att larm om barn och 

förlossning skapar en stress och att det därför är en lättnad att få lämna över ansvaret till 

någon annan. Det styrks av Svensson och Fridlund (2008) som visade att just 

förlossningslarm och larm innefattande barn upplevdes extra stressande. 

 

 

Metoddiskussion 
Kvalitativ design användes då syftet var att få subjektiva upplevelser av ett fenomen (Polit 

& Beck, 2012). Att välja ett passande tillvägagångssätt till fenomenet som ska studeras 

ökar tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2004). Induktiv metod användes då inga 

förutfattade meningar eller hypoteser fanns. Att välja semistrukturerade intervjuer gjordes 

för att all möjlig information inom ämnet skulle täckas in och informanterna gavs 

möjlighet att prata fritt om fenomenet. Det gav även informanterna möjligheten att 

beskriva upplevelserna och ge förklaringar utan att intervjumaterialet begränsade dem 

(Polit & Beck, 2012). Att använda semistrukturerade intervjuer som metod ökar 

tillförlitligheten då den ansågs vara mest lämplig för syftet (Graneheim & Lundman, 

2004). 

 

Tio informanter valdes ut då det ansågs lämpligt såväl tidsmässigt som 

informationsmässigt. Initialt försökte författarna få informanter från en och samma 

ambulansstation men då det inte fanns tillräckligt med intresse att delta så utökades 

sökningen till ytterligare två stationer. Genom att få informanter från tre olika stationer 

kan det ha bidragit till en bredd i resultatet då upplevelsen inte speglar en viss kultur på 

en arbetsplats och att informanterna kan ha olika arbetssätt och rutiner på de olika 

stationerna. Även stationernas geografiska placering kan ha påverkat resultatet då de har 

olika lång körtid till förlossningsklinikerna. Det som upplevdes negativt med att ha 

informanter från tre olika stationer var att det var mer tidkrävande. Ett bekvämlighetsurval 

användes och det har flera fördelar, bland annat är det kostnadseffektivt och genomförbart 

tidsmässigt. Bekvämlighetsurval kan ses som en mindre bra urvalsmetod då de som väljer 

att delta inte nödvändigtvis speglar hela populationen. Bekvämligheturval anses däremot 

lämpligt när deltagare med en viss erfarenhet från en specifik klinik eller organisation 

behövs (Polit & Beck, 2012). Genom att noggrant beskriva hur urvalet gått till så ökar 

överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Förhoppningen var att få en bred urvalsgrupp när det gäller kön, arbetslivsfarenhet och 

ålder. Målet var att få en stor variation i urvalet för att täcka in olika bakgrunder och 
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erfarenheter (Danielson, 2012; Graneheim & Lundman, 2004). De tio informanterna hade 

en bred variation i bakgrund och erfarenhet vilket ökar tillförlitligheten. Dessutom 

presenterades informanterna i en tabell för att tydligt visa hur deltagarnas erfarenhet såg 

ut, vilket är viktigt då det ökar överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2004). En av 

deltagarna hade förutom specialistutbildning inom ambulanssjukvård även 

barnmorskeutbildningen och en annan hade specialistutbildning inom intensivvård, vilket 

kan ha påverkat resultatet men valdes ändå att inkluderas då personerna uppfyllde 

inklusionskriterierna.  

 

En av författarna var bekant med samtliga informanterna vilket kan ha påverkat 

informanternas svar och medverkan. Dels kan det ha gett en negativ påverkan genom att 

informanterna inte velat berätta allt de känner samt att de känt sig tvingade att delta i 

studien. Enligt Polit och Beck (2012) är det viktigt att ha i åtanke att forskaren alltid har 

en auktoritär relation till informanten. I de fall det redan finns en etablerad kontakt till 

informanterna krävs noggrann granskning kring om deltagandet involverar någon typ av 

tvång. Det kan även ha gett en positiv inverkan att en relation fanns då det kunde skapa 

tillit och tilltro. 

 

Insamling av data skedde genom intervjuer som spelades in och sedan transkriberades. 

Genom att spela in intervjuerna kommer all fakta med till skillnad från om 

stödanteckningar tas, då personliga tolkningar lätt kommer med vid antecknande och 

fakta missas, till exempel skratt och gråt (Danielson, 2012; Polit & Beck, 2012). Fyra 

transkriberingar delades upp och gjordes ensamma men har inte påverkat resultatet då 

samtliga fyra transkriberingar kontrollästes av båda flera gånger tills inga oklarheter 

fanns. Ingen validering av resultatet gjordes med informanterna men intervjuerna 

bandades och transkriberades ordagrant och resultatet har inte förvrängts. Vidare 

användes öppna frågor under intervjuerna som gjorde att informanterna fick prata fritt om 

deras upplevelser. Även stödfrågor användes för att komma djupare in i ämnet men ibland 

kom författarna på sig själva med att ställa ledande frågor, vilket kan ha påverkat 

informanternas svar. Genom att genomföra semistrukturerade intervjuer ställdes samma 

huvudfrågor till samtliga informanter. Följdfrågor varierade beroende på informantens 

svar, men överlag genomfördes intervjuerna på liknande sätt och det ökar pålitligheten 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Provintervjun som genomfördes skapade mer bekvämlighet i intervjuarrollen och den 

utsatta tiden ansågs tillräcklig.  Insikt i att använda mer stödfrågor för att få djupare svar 

erhölls. Under intervjuernas gång ställdes mer riktade och avsmalnande följdfrågor. Det 

kan ha påverkat pålitligheten då intervjuer är en utvecklade process som förändras över 

tid när nya insikter fås (Graneheim & Lundman, 2004). Provintervjun valdes att 

inkluderas i resultatet då det svarade på syftet. Ambitionen var att intervjuerna inte skulle 

ske under arbetstid för att inte bli störda men två informanter ville bli intervjuade under 

arbetstid. Det blev inte några störningsmoment under intervjuerna trots att de skedde 

under arbetstid men det är oklart om informanterna ändå blivit påverkade. Alla 

informanter blev intervjuade i miljöer de själva valt ut för att skapa trygghet (Danielson, 

2012; Polit & Beck, 2012). 

 

Kvalitativ innehållsanalys användes då det passade syftet att ge en innehållsrik 

beskrivning av en upplevelse. Syftet var inte att jämföra data eller identifiera 
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beteendemönster, varvid andra analysmetoder valdes bort (Polit & Beck, 2012). I den här 

studien valdes att enbart analysera manifest innehåll. Latent innehållet valdes att inte 

användas i innehållsanalysen då det fanns en risk att då göra subjektiva tolkningar av 

texten till skillnad från om endast det manifesta innehållet analyseras. Meningsenheter 

som svarade på syftet plockades ut. När kondensering av meningsenheterna skulle göras 

upptäcktes ibland att de var för breda då de innehöll flera upplevelser. I dessa fall delades 

meningsenheterna upp men utan att meningsenheten blev för smala och upplevelsen 

splittrad. Att välja ut rätt meningsenheter som är lagom breda ökar tillförlitligheten 

(Graneheim & Lundman, 2004). Kondensering, kodning och subkategorier gjordes 

tillsammans för att minska risken för missförstånd av texterna, missförstånd mellan 

författarna och för att inte missa viktiga data. Vid oklarheter i de kondenserade texterna 

och koderna gick författarna tillbaka till de meningsbärande enheterna och till 

intervjuerna i sin helhet för att minska risken för missförstånd och feltolkning. Exempel 

på kondensering och kodning visas i en tabell och det ökar också tillförlitligheten. 

Resultatet kan härledas tillbaka till de ursprungliga intervjuerna och inget material har 

tagits bort för att det inte passar in i resultatet. Resultatet presenteras tillsammans med 

citat från intervjuerna vilket ökar överförbarheten och tillförlitligheten. En rik 

beskrivning av datainsamling och analys ökar också överförbarheten vilket har gjorts i 

den här studien (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

 

SLUTSATS 
Bristande kunskap och erfarenhet skapade en otrygghet hos ambulanssjuksköterskan men 

kan också påverka patientsäkerheten. Med tanke på att kunskapsluckor uppmärksammats 

så går det att arbeta för att fylla dessa luckor, med såväl praktisk som teoretisk kunskap. 

Genom ökad kunskap och förståelse hos ambulanssjuksköterskan ökade tryggheten. Ökad 

trygghet och kunskap bidrar även till att ambulanssjuksköterskan blir mer förberedd på 

att ombesörja en normal förlossning och skapa en bra förlossningsupplevelse för 

föräldrarna. Ambulanssjuksköterskan blir också mer förberedd på komplikationer som 

kan ske under förlossning. Den bristande kunskapen och erfarenheten visar på att det 

krävs mer utbildning såväl under specialistutbildningen som kontinuerligt under 

arbetslivet för att känna trygghet. Ett alternativ skulle kunna vara att ha övning 

tillsammans med barnmorskestudenter. Men samtidigt krävs mer än bara 

förlossningskunskaper, ambulanssjuksköterskan måste också ta fram sina kunskaper 

kring grundläggande omvårdnad då det visade sig att den födande kvinnan upplevde 

sjuksköterskans närvaro och lugn som viktiga för att hantera en förlossning. 

Omvårdnaden måste därför ses som lika viktig för ambulanssjuksköterskan som 

kunskapen kring förlossning. 

 

 

VIDARE FORSKNING 
Få studier har gjorts inom ämnet och vidare forskning krävs för att belysa 

ambulanssjuksköterskans upplevelse av prehospitala förlossningar. Det finns även ett 

behov av att kartlägga ambulanssjuksköterskans kunskapsnivå när det gäller 

förlossningar då det framkommit att kunskapen och erfarenheten är bristande. 
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