
EXAMENSARBETE

Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av
att arbeta som nyutexaminerad
specialistutbildad sjuksköterska

Anders Råhlén
Tobias Jönsson

2013

Specialistsjuksköterskeexamen
Ambulanssjukvård

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap



  

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

 

 

 

 

 

Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att arbeta som 

nyutexaminerad specialistutbildad sjuksköterska 

 

Ambulance Nurses' experiences of working as a newly 

graduated specialist trained nurse 

 

Tobias Jönsson och Anders Råhlén 

 

 

 

 

 

Kurs: O7031H, Examensarbete 15 hp 

Vårterminen 2013 

Specialistsjuksköterskeprogrammet  

med inriktning mot ambulanssjukvård 60 hp 

Handledare: Åsa Engström 



 
 

Abstrakt 
 
Arbetet som ambulanssjuksköterska är ett komplext arbete som ställer 
krav på både en bred kunskapsbas inom flera olika områden och en 
förmåga att kunna agera i akuta och påfrestande situationer. Det finns 
idag forskning över hur specialistsjuksköterskor inom andra 
specialiteter upplever att arbeta som nyutbildad men det saknas 
forskning om hur nyutbildade ambulanssjuksköterskor upplever sitt 
arbete. Syftet med denna studie var att beskriva 
ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att arbeta som 
nyutexaminerad specialistutbildad sjuksköterska. I studien deltog åtta 
specialistutbildade ambulanssjuksköterskor som valdes ut genom ett 
ändamålsenligt urval. Data samlades in genom semistrukturerade 
intervjuer och analyserades sedan med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys. Dataanalysen resulterade i sex kategorier: Ha goda 
kunskaper och vara beredd, Vilja lära sig mer, Sakna vissa delar i 
specialistutbildningen, Känna höga krav och känna ansvar, Känsla av 
otrygghet och att vara utsatt och Känslor av stress. Deltagarna beskrev 
att de efter utbildningen kunde ge en säkrare vård till patienten och att 
de arbetade mer systematisk under omhändertagandet. De beskrev att 
de kände sig mer förberedda på att kunna hantera komplikationer som 
uppstod under transporten. Deltagarna beskrev att de efter 
utbildningen kände behov av att vilja fördjupa sina kunskaper 
ytterligare inom framförallt barnsjukvård och förlossning. Resultatet 
visade att deltagarna saknade moment från specialistutbildningen, det 
som önskades var verksamhetsförlagd utbildning från barnavdelning, 
praktisk utbildning i reponeringsteknik och möjlighet att skräddarsy 
sin verksamhetsförlagda utbildning. Som nyutexaminerad infann sig 
också känslor av högt ställda krav från omgivningen samt känslor som 
otrygghet och stress. Deltagarna beskrev att det nu var de som skulle 
kunna hantera alla situationer och fatta snabba beslut. De 
stressmoment som deltagarna beskrev var omhändertagandet av svårt 
sjuka barn och att inte ha fullständig kontroll på sin utrustning. 
Sammanfattningsvis ger denna studie en inblick i hur nyutbildade 
ambulanssjuksköterskor upplever sitt arbete, vad de har lärt sig samt 
vad de upplever påfrestande. 
  

Nyckelord: ambulanssjuksköterskor, omvårdnad, specialistutbildning, nyutbildade, erfarenheter, 

kvalitativ innehållsanalys.



 
 1 

Bakgrund 

Att arbeta som ambulanssjuksköterska är ett självständigt arbete. Arbetet kräver kreativitet, 

flexibelt tänkande och problemlösningsförmåga för att kunna planera, bedöma och initiera 

vårdåtgärder vid en mängd olika scenarion. Specialistutbildade ambulanssjuksköterskor 

behöver en bred kunskapsbas inom olika områden för att på ett optimalt sätt självständigt 

kunna utföra omvårdnad och medicinska behandlingar prehospitalt (Ahl et al., 2005). Enligt 

Wireklint-Sundström och Dahlberg (2012) måste ambulanssjuksköterskan kunna vara lugn 

och hantera den psykologiska stress som kan uppstå i akuta situationer där informationen är 

knapphändig om patientens tillstånd, de måste vara förberedda på det oväntade. Suserud, 

Bruce och Dahlberg (2003) beskriver att eftersom ambulanssjuksköterskeyrket innehåller 

flera uppdrag där uppgifter om vad som väntar kan vara knapphändiga eller ibland felaktiga 

så måste ambulanssjuksköterskan kunna arbeta med ett öppet sinne samtidigt som 

ambulanssjuksköterskan också snabbt ska vara beredd på att byta behandlingsstrategi. 

 

Suserud (2005) beskriver att den prehospitala vården ligger först i vårdkedjan och det innebär 

att förutsättningarna för denna vård är annorlunda än på sjukhus. De uppdrag som 

ambulanssjuksköterskan ställs inför innefattar både omvårdnadsåtgärder och medicinska 

behandlingar. Detta kräver en bred kunskapsbas och en förmåga att självständigt och snabbt 

kunna identifiera och behandla allvarliga sjukdomstillstånd eller skador. Suserud et al. (2003) 

beskriver att den första patientkontakten kräver att ambulanssjuksköterskan är lyhörd och har 

förmåga att analysera både patienten och situationen som patienten befinner sig i oavsett om 

det är en olycksplats eller i samband med att patienten drabbats av sjukdom. 

 

Historiskt sett har ambulanssjukvården setts som en transportverksamhet för sjuka människor 

till en vårdinrättning men utvecklingen de senaste årtiondena inom omvårdnad, kirurgi, 

medicin, farmakologi och teknik har lett till att den prehospitala sjukvården har fått en viktig 

roll för patienten i vårdkedjan. I och med detta så ökar också kraven på personalen inom 

ambulanssjukvården. Detta har lett till att professionen ambulanssjuksköterska har tagit en 

plats bland de andra specialistsjuksköterskeprofessionerna som exempelvis 

anestesisjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska och operationssjuksköterska (Suserud, 

2005).  

 

Under en tid har andra sjuksköterskeprofessioner haft en stor roll i den prehospitala vården. 

Bland annat har anestesisjuksköterskors kunskaper kring att upprätthålla fria luftvägar hos 

patienter och att kunna hantera avancerade läkemedel värderats högt (Kronohage & Linder, 
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2005). De flesta ambulansuppdrag handlar dock om en variation i problem som kräver 

kunskap och färdigheter i att arbeta under varierande förhållande, sällan krävs 

expertkunskaper inom intubation och avancerad luftvägshantering och därmed finns det flera 

fördelar med att ha en egen profession. De övriga professionerna är sällan förberedda på den 

mångfald som denne möts av i den prehospitala miljön. Det är inte heller osannolikt att 

ambulanssjuksköterskan i framtiden kommer få en ännu större roll i omvårdnaden både i 

Sverige och internationellt (Suserud, 2005).           

 

För att möta den snabba utveckling som sker inom svensk ambulanssjukvård har 

riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS, 2012) tillsammans med Svensk 

Sjuksköterskeförening utarbetat en kompetensbeskrivning för ambulanssjuksköterskor för att 

framförallt bidra till att ge patienter och närstående en god och säker ambulanssjukvård samt 

för att tydliggöra professionen ambulanssjuksköterska. Detta för att skapa förutsättningar och 

vägledning för arbetsgivare och landsting att säkerställa den kompetens som behövs för en 

god ambulanssjukvård. I kompetensbeskrivningen (RAS, 2012) framgår bland annat att en 

ambulanssjuksköterska ska ansvara för avancerad omvårdnad i en oordnad prehospital miljö 

och under pressade arbetsförhållanden kunna tillämpa ett systematiskt, stödjande och 

reflekterat omhändertagande i omvårdnadsarbetet till sjuka och/eller skadade patienter och 

deras närstående. Det framgår även att en ambulanssjuksköterska ska kunna bedöma 

patientens tillstånd enligt ABCDE samt utföra undersökningar och ta beslut om och 

självständigt utföra och utvärdera åtgärder utifrån värden och vitalparametrar. Vidare ska 

ambulanssjuksköterskan även utifrån lokala behandlingsriktlinjer självständigt besluta om 

och administrera läkemedel och utvärdera farmakologisk behandling samt använda 

medicinskteknisk utrustning och utvärdera funktionen. 

 

Lennquist (2007, s. 61-77) visar att förmågan till att kunna bedöma en patient i en så kallad 

primär bedömning är en central del inom akutsjukvården. Den primära bedömningen som 

följer ett standardiserad schema enligt ABCDE syftar till att på ett strukturerat och snabbt 

arbetssätt kunna identifiera och undanröja hot mot livsviktiga funktioner i en situation med 

tidspress och störande moment i omgivningen. Begreppet ABCDE står för Airway, 

Breathing, Cirkulation, Disability och Exposure och handlar i stora drag om att 

undersökningen strikt ska följa detta mönster och att A avslutas innan undersökningen 

fortsätter till B och så vidare.  

 



 
 3 

Benner, Tanner och Chesla (1992) beskriver att två definitioner används för att beskriva 

sjuksköterskan i sin nya profession, novis och avancerad nybörjare. Novisen saknar 

erfarenhet i en rad krävande vårdsituationer. Det kan vara viktigt att låta novisen fullgöra 

sina arbetsuppgifter under handledning och därigenom skaffar sig de nödvändiga erfarenheter 

som krävs för att gå vidare i utvecklingen som sjuksköterska. Den avancerade nybörjaren 

klarar av olika vårdsituationer med ett godtagbart resultat. Den har skaffat sig den erfarenhet 

som krävs för att identifiera olika vårdbehov hos vissa patientgrupper. Den har lärt sig att 

göra en bedömning av patienter som inte bara baseras på objektiva attribut såsom vikt, 

temperatur och blodtryck. Utan kan även göra en klinisk bedömning på hur patienten beter 

sig i en specifik situation. För att klara detta krävs det då en viss erfarenhet. Benner (1993, s. 

37-38) beskriver att en sjuksköterska med erfarenhet inom en viss klinisk verksamhet kan bli 

novis om denne ska vårda patienter eller arbeta inom en verksamhet som ligger utanför 

erfarenhetens område till exempel blir en allmänutbildad sjuksköterska som läser en 

specialistutbildning novis inom den specialitet som sjuksköterskan utbildar sig i. 

 

Nyutexaminerade barnsjuksköterskor upplever att det är svårt att omsätta sina nyinlärda 

teoretiska kunskaper till det praktiska arbetet (Andersson et al., 2007). Nyutexaminerade 

barnssjuksköterskor beskriver också att känslan av att bli inkastade i jobbet för snabbt utan 

att få tid att finna sig själv i den nya yrkesrollen känns stressande och påfrestande. För att 

undvika att känna stress inför detta måste de skaffa sig ett bra socialt nätverk på 

arbetsplatsen. Att lyckas hitta sin egen väg och lösa problem på sitt eget sätt ökar 

självförtroendet (Hollywood, 2011). Messmer, Jones, och Taylor (2004) beskriver att 

nyutexaminerade intensivvårdssköterskor upplever det stressig och svårt att fatta beslut i 

livshotande situationer då inte hunnit utveckla den självsäkerhet och erfarenhet som krävs. 

O'Kane (2011) visar att det som är avgörande för hur bra det ska gå för den nyutexaminerade 

intensivvårdssjuksköterskans under dennes första tid på arbetet är i vilken utsträckning som 

den nye får stöd och handledning från andra kollegor. Samma studie visar också på att 

arbetslivserfarenhet från arbetet på en vårdavdelning skapar en mycket bättre förståelse och 

helhetsbild för patienten när den nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterska kommer som 

ny till en intensivvårdsavdelning. Även självförtroendet och förmågan att veta när hjälp ska 

efterfrågas är större hos dessa personer. I en studie (Morgenthaler, 2008) som beskriver 

erfarenheter från nyutexaminerade specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård visar det 

sig att specialistsjuksköterskor upplever sin arbetssituation som utmanade och ibland väldigt 

jobbig. Arbetsområdets bredd kan till en början te sig som omöjlig att hantera och det krävs 

hårt arbete från hela teamet för att nyutbildade operationssjuksköterskor ska bli duktiga och 



 
 4 

kompetenta i sitt arbete. Gillespie, Chaboyer, Wallis, Chang och Werder (2008) visar att 

nyutexaminerade specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård kräver mängdträning i 

den kliniska verksamheten under lång tid för att bli duktiga och självständiga och att 

arbetskollegor och handledare under inskolningen fungerar som viktiga bollplank och 

ventiler. Enligt Gillespie et al. (2008) är det en brant inlärningskurva för nyutexaminerade 

operationssjuksköterskor. Det beror på att denna specialitet har en stor vidd av 

arbetsområden och att den kliniska kompetensen är direkt kopplad till den träning som 

nyutexaminerade specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård erhåller inom varje 

område. 

 

Det finns studier (Mackkenzie, 2009, Hardyman & Hickey, 2001, Sportsman et al, 2009) som 

belyser vikten av att ha en duktig handledare under sin utbildningstid till sjuksköterska. 

Detsamma gäller även under en inskolning till en ny profession, till exempel 

ambulanssjuksköterska. En duktig handledare hjälper den nyutbildade 

specialistsjuksköterskan att utvecklas. Enligt Sportsman et al. (2009) bör universitet och 

sjukhus samarbeta för att utbildningar till sjuksköterskor ska bli givande för både studenter 

och personal. Thrysoe, Hounsgaard, Bonderuhp Dohn och Wagner (2011) beskriver att 

sjuksköterskor som är nya på sin arbetsplats upplever ofta att de förväntas arbeta helt 

självständigt efter en väldigt kort tid. De känner att de inte har haft tillräckligt med tid att 

skaffa sig de kvalifikationer som krävs för att lösa alla oväntade situationer som uppstår på 

arbetsplatsen. Det kan vara lättare att hantera den pressen om de känner att de har ett bra stöd 

från sina kollegor. Om nyutbildade sjuksköterskor tillåts att mer gradvis bli mer och mer 

självständiga blir det lättare att hantera den stress som uppstår i arbetet.  

 

Rational 

Ambulanssjuksköterskeutbildningen är i förhållande till övriga 

specialistsjuksköterskeutbildningar en ny utbildning och de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna kan ses som pionjärer för yrkeskategorin. Framtiden pekar mot att 

verksamma inom ambulanssjukvården som har denna specialistutbildning ökar till antalet 

och i och med denna förändring inom yrkeskategorin så ökar också kraven på vården, fler 

arbetsmoment läggs på ambulanssjuksköterskan och det ställs också större krav på att kunna 

ge rätt omvårdnad, diagnostisera specifika tillstånd så att rätt vård kan påbörjas samt att 

patienten transporteras till en för dennes tillstånd rätt vårdinstans. Det finns dock begränsat 

med forskning om hur ambulanssjuksköterskor upplever att komma ut i arbetslivet som 



 
 5 

nyutexaminerade och där möta de situationer och de krav som de ställs inför. Däremot finns 

det flera studier som behandlar andra yrkeskategorier så som specialistutbildade 

barnsjuksköterskor och intensivvårdssjuksköterskor. Dessa studiers resultat visar på att 

nyutexaminerade specialistsjuksköterskor upplever stress och att de saknar den kunskap och 

erfarenhet som behövs för att kunna känna sig trygga i yrkesrollen redan som 

nyutexaminerad. Att studera detta fenomen hos ambulanssjuksköterskor skulle kunna ge svar 

på om personer som genomgått utbildningen känner att de har den adekvata utbildning som 

de behöver och att de klarar av att hantera alla de komplexa moment och situationer som 

ambulanssjukvården innehåller i mötet med akut sjuka eller skadade patienter. Ökad kunskap 

inom detta område skulle kunna leda till, om behovet finns, en förbättrad introduktion vid 

nyanställning, visa på vad det behövs fortbildning inom för nyutexaminerade 

ambulanssjuksköterskor samt en förändrad utbildning. Detta skulle i förlängningen kunna 

resultera i en bättre vård och en omvårdnad som bättre kan likställas med de kompetenskrav 

som socialstyrelsen har uppsatta för specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård samt 

kompetensbeskrivningen för ambulanssjusköterskor.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att arbeta 

som nyutexaminerad specialistutbildad sjuksköterska. 

 

Metod 

 

Design 

För att få svar på syftet har en kvalitativ design använts. Enligt Kvale och Brinkman (2009, s. 

63) ger denna ansats en övertygande beskrivning och en välgrundad kunskap om det ämne 

som studeras. Data har samlats in genom semistrukturerade forskningsintervjuer.  Studien 

genomfördes på två mellanstora ambulansstationer i mellersta och norra Sverige. På båda 

ambulansstationerna jobbade personal med både ambulanssjukvårdar-, sjuksköterske- och 

ambulanssjuksköterskekompetens.  

 

Deltagare och procedur 

Deltagarna i studien valdes ut genom ändamålsenligt urval. Eftersom syftet var att beskriva 

ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att arbeta som nyutexaminerad specialistutbildad 

sjuksköterska var det fördelaktigt att använda denna urvalsmetod då det krävdes en viss 
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yrkeskategori med erfarenhet och utbildning i det område som studerades för att leverera ett 

resultat som svarade upp mot syftet (jfr Polit & Beck, 2008, s. 343). 

 

En skriftlig förfrågan för tillstånd att genomföra denna studie skickades ut till respektive 

enhetschef (se bilaga 1). Målet var att intervjua fyra till fem nyutexaminerade 

ambulanssjuksköterskor på respektive ambulansstation. Inklusionskriterier för deltagande i 

studien var att vara examinerad ambulanssjuksköterska sedan inte längre än tre år tillbaka 

och vara verksam inom denna specialitet. En skriftlig inbjudan riktades till de deltagare som 

uppfyllde inklusionskriterierna för att delta i studien, (se bilaga 2). Totalt svarade åtta stycken 

deltagare ja (se bilaga 3) till att delta i studien och dessa intervjuades. Fyra deltagare per 

ambulansstation. Tre kvinnor och fem män deltog i intervjuerna och åldern varierade mellan 

26 till 40år. Den tidigare erfarenheten som allmänsjuksköterska varierade mellan 2 till 5år. 

Antal år som specialistutbildad sjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård 

varierade mellan 3mån och 3år. 

 

Datainsamling 

Kvalitativa forskningsintervjuer låg till grund för datainsamlingen. Intervjuerna följde en 

intervjuguide (se bilaga 4) som behandlade erfarenheter av att vara nyutexaminerad 

ambulanssjuksköterska. Intervjufrågorna ställdes som semistrukturerade frågor med 

möjlighet för deltagarna att ge berättande och beskrivande svar. Vi försökte uppmuntra 

deltagaren till att tala fritt om alla frågeställningar på listan genom berättelser med egna ord 

(jmf Kvale & Brinkman, 2009, s.146-150). Intervjuerna spelades in med hjälp av en digital 

diktafon som sparade varje intervju på en ljudfil som efter studiens godkännande avslut 

raderades. Intervjuerna varade mellan 30-45minuter. Då Intervjuerna genomfördes på olika 

platser i landet deltog vi inte samtidigt på alla intervjuerna. Deltagarna fick möjlighet att 

själva välja plats för intervju under förutsättning att platsen var lugn och avskiljd från 

störande moment (jmf Polit & Beck, 2008, s. 399). Majoriteten av intervjuerna skedde på 

arbetsplatsen avskilt från ordinarie verksamhet. Två intervjuer skedde i deltagarnas eget hem.  

 

Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys har utgjort grunden i detta arbete och enligt Downe-Wamboldt 

(1992) är kvalitativ innehållsanalys väl lämpad för studier som rör sjuksköterskors 

proffession och utbilding då dessa ofta är inriktade mot mänsklig kommunikation.  

För att analysera intervjuerna och ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att arbeta som 

nyutexaminerad specialistutbildad sjuksköterska har vi transkriberat de inspelade 
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intervjuerna ordagrant till text. Intervjuerna skrevs sedan ut för att upprepade gånger läsas 

igenom av oss båda enskilt för att få en känsla för innehållet i texterna. De 265 textenheterna 

som svarade mot syftet identifierades och kondenserades för att lyfta fram kärnan i 

innehållet. De kondenserade textenheterna delades först in i mer användbara kategorier för 

att beskriva återkommande känslor och erfarenheter hos deltagarna. Denna procedur 

upprepades och liknande kategorier sammanfördes till huvudkategorier. De meningsenheter 

som har extraherats har kodats för att kunna spåras bakåt till de utskrivna intervjuerna och 

användandet av färgöverstryckningar har underlättat sökningen efter gemensamma 

textenheter mellan intervjuerna. Analysen resulterade i sex huvudkategorier som beskriver de 

erfarenheter som deltagarna beskrev i intervjuerna. Vi har jobbat utifrån en induktiv 

forskningsansats som innebär en förutsättningslös analys på människors berättelser om deras 

erfarenheter. 

 

Etiska överväganden 

Studien är kvalitativ och åtta yrkesverksamma specialistsjuksköterskor inom 

ambulanssjukvård har intervjuats enligt bilaga 4. Detta för att vi ska försöka få en djupare 

förståelse för deras arbete och de möjligheter/problem som kan tänkas uppstå i arbetet, samt 

få del av deras känslor om utbildningens innehåll. Det har inte förekommit någon fysisk risk 

att delta i studien. En forskningsetisk ansökan har sammanställts. Den har godkänts av etiska 

gruppen vid institutionen för hälsovetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. Ingen 

datainsamling påbörjades innan den etiska gruppen givit sitt godkännande till genomförande 

av studien. Deltagarna i studien informerades både muntligt och skriftligt innan informerat 

samtycke inhämtades. Deltagare i studien hade rätt att när som helst avbryta sitt deltagande 

under studiens gång utan orsak. Deltagarnas medverkan har behandlats konfidentiellt (jmf. 

Polit & Beck, 2008, s 167-182).  
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Resultat 

Analysen resulterade i sex kategorier som beskriver deltagarnas erfarenheter av att arbeta 

som nyutexaminerad specialistutbildad sjuksköterska. Kategorierna utgör underrubriker i 

resultatbeskrivningen. 

Tabell 1. Översikt av kategorier (n=6)  

Kategorier 

Ha goda kunskaper och vara beredd 
Vilja lära sig mer 
Sakna vissa delar i specialistutbildningen 
Känna höga krav och känna ansvar 
Känsla av otrygghet och att vara utsatt 
Känslor av stress 
 

Ha goda kunskaper och vara beredd 

Deltagarna i studien beskrev att utbildningen hade medfört ökad och fördjupad kunskap inom 

olika områden. De beskrev att utbildningen hade bra fokus på vård och omvårdnad till 

personer som drabbats av akuta sjukdomar och tillstånd, till exempel hjärtstopp, trauma och 

brännskador. De beskrev en känsla av att säkrare kunna vårda patienter med medicinska 

sjukdomar och identifiera vad olika typer av symptom står för. De beskrev sig själva som 

säkrare att genomföra grundläggande undersökningar enligt Airway Breathing Cirkulation 

Disability Exposure konceptet (ABCDE). De behandlingsriktlinjer som ambulanssjukvården 

jobbar emot beskrevs av deltagarna som ett stöd som de inte hade lika stort behov av efter 

deras specialistutbildning som innan. Att tolka och förstå Elektrio Kardio Gram (EKG) och 

de symptom som patienter med hjärtsvikt och andra hjärtsjukdomar uppvisar beskrevs av 

deltagarna som en förbättring efter deras genomgångna specialistutbildning.  

 

”Jag tycker att jag lärde mig mycket om medicinpatienter och 
där känner jag mig trygg” 

 

”EKG, det är ju något som man har blivit bättre på. Att tolka 
EKG och jag kan se flera olika saker på EKG som jag inte har 

tänkt på förut” 
 

”Jag är mer systematisk. Jag går mer från A till E på alla 

patienter” 
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Deltagarna beskrev vidare dessa nyvunna kunskaper som centrala delar i 

ambulanssjukvården och att de kände sig mer förberedda på tänkbara komplikationer under 

ambulanstransporten. De kände sig säkrare i bemötande av patienter och deras anhöriga. De 

beskrev att de hade fått en ökad kunskap och förståelse för den övriga verksamheten och 

framförallt specialistverksamheten på sjukhuset, intensivvård, anestesiologisk omvårdnad 

och operationssjukvård. Dessa kunskaper medförde att de på ett bra sätt kunde förklara för 

patienterna vad som skulle komma att hända med dem på sjukhuset efter att ambulansen hade 

lämnat dem. Detta ledde till att deltagarna kände en större tillfredsställelse i att ha gett 

patienterna en bättre vård då de kunde förklara för- och bemöta patienter och anhöriga med 

deras olika frågor. 

 

”man lär sig tänka bredare och man blir mer mottaglig för 
patientens signaler om sina symptom” 

 

”det känns bättre nu, när jag förstår mer av vården och 
vårdkedjan. Jag kan förklara för patienten och de anhöriga på 

ett bättre sätt, det ger mig större självförtroende och jag 
känner mig mer kompetent” 

 
”nu när man kan mer och sjukdomar och symptom så är jag 

mer beredd och tänker ett steg längre än vad jag gjorde 
tidigare” 

 

Läkemedelshantering var också något som deltagarna hade erhållit fördjupade kunskaper 

inom. Framförallt de vanligaste läkemedlen som finns i en ambulans. De berättade att dessa 

utökade läkemedelskunskaper medförde att de på ett annat och mer effektivare sätt kunde 

behandla patienterna utan att behöva läsa i de medicinska riktlinjerna lika frekvent. De 

beskrev att det fördjupade kunskaperna medförde ett effektivare omhändertagande av 

patienten då de kunde planera och genomföra omvårdnaden på ett smidigare sätt. Några 

deltagare beskrev att de hade erhållit mer omfattande generella läkemedeldelegeringar av sin 

arbetsgivare efter deras specialistutbildning. Dessa delegeringar beskrevs som efterlängtade 

och medförde ett tidsmässigt effektivare omhändertagande då de inte behövde kontakta 

mottagande läkare på sjukhuset för att få en telefonordination. 

 

”jag har fått en bättre kompetens och kunskaper inom 
farmakologin och jag tänker ofta på varför jag ger detta 

läkemedel och inte bara ger det utifrån riktlinjer och 
dokument” 
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”jag tänker ett steg längre och jobbar med läkemedel på ett 
annat sätt. Jag fokuserar mer på hela omhändertagandet än 

bara på att ge läkemedel” 
 

Vilja lära sig mer 

Deltagarna i studien beskrev en önskan av att ytterligare fördjupa sina kunskaper inom olika 

områden. Flera deltagare beskrev barnsjukvård som ett område där mer kunskap önskades. 

Barnsjukvård beskrevs som ett område där det är svårt att erhålla goda kunskaper under den 

relativt korta utbildningen. Även praktiska färdigheter i förlossningar beskrevs som ett 

område där ytterligare kunskaper efterfrågades och de beskrev en känsla av osäkerhet inför 

uppgiften att ta hand om en mamma som genomgår en förlossning. 

 

”sen är det där med förlossningar, allmänheten tror att vi kan 
det men det kan vi inte. Vi hade bara en föreläsning i det och 

ingen verksamhetsförlagd utbildning” 
 

”främst barn, där tycker jag att jag saknar kompetens, vi hade 
en kort föreläsning på utbildningen. Jag känner mig otrygg där 

och behöver mer träning. Sjuka barn är svårt!” 
 

Att kunna hålla fri luftväg på vissa patienter och att kunna intubera beskrevs som komplicerat 

och deltagarna beskrev tydligt en vilja av att utveckla sina kunskaper i detta område. Några 

deltagare beskrev att utbildningstiden i intubation och luftvägshantering var för kort i 

förhållande till vad som krävdes av dem i sitt arbete. Vidare beskrev de även en känsla av 

frustration över att inte känna sig riktigt säker på luftvägshantering trots att de hade varit på 

både en givande narkosplacering och hade haft bra föreläsningar och simulatorövningar i 

skolan.  

 

”det är luftvägarna. Vi hade hjärtstopp och jag fick inte ner 
luft. Jag tror inte att det hade gått något annorlunda för 

patienten för det hade gått lång tid till första HLR. Men hade 
jag bara kunnat hantera luftvägen hade det känts mycket 

bättre” 
 

”min kollega som inte var vidareutbildad fick ner luft och inte 
jag. Det är inte bra, jag är ju specialist och ska kunna det här. 
Ska man vara den högsta kompetensen och ha högst medicinskt 

ansvar ska man ju kunna det här” 
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”intubation är svårt, det räcker inte med en eller två veckor på 
operation för att klara av den uppgiften tycker jag. Det är ju ett 

hantverk som inte ska eller kan läras in på kort tid” 
  

Att vårda personer med psykiatriska diagnoser och psykisk ohälsa beskrevs av deltagarna 

som komplext och de beskrev vidare att det området faller utanför det rutinmässiga 

omhändertagandet som oftast sker i samband med medicinska sjukdomar och olycksfall. De 

beskrev att deras kunskaper inom psykiatri var bristfälliga och till största delen handlade det 

om deras tidigare kunskaper från grundutbildning och yrkesverksamhet. De beskrev ett 

utbildningsbehov gällande psykiskt sjuka patienter och samarbete med psykiatrin och 

polisen.  

 

”det här med psykiatri och missbruk är svårt, det är inget som 
skolan har tagit upp speciellt bra. Det går liksom utanför det 

systematiska medicinska omhändertagandet och kräver 
kunskaper hos personalen som vi inte har. Man kan ju prata 

med patienterna men… ” 
 

”vi ska ju alltid utesluta det medicinska men när man har gjort 
det så står man ju där och känner sig hjälplös och ensam med 

en svårt sjuk patient. Vart ska vi köra? Vad ska vi göra? Det är 
tankar som jag funderar över” 

 

Deltagarna beskrev en vilja i att utveckla sina kunskaper i omhändertagandet av multisjuka 

patienter och att utveckla sina kunskaper i anamnesupptagande. 

 

”det är ju dom här multisjuka patienterna som man kommer ut 
till som har lite yrsel, lite ont i huvudet å så har det också lite 
ont i benen. Det är dom som är svåra. Vad som är just nu, vad 

är det som är mest akut vad är det vi ska behandla vad är det vi 
inte ska behandla ja…” 

 

”det är oftast inte dom här solklara fallen som är svåra, som 
ett hjärtstopp för då vet jag exat vad jag ska göra eller ja en 

bröstsmärta vet jag ju också hur jag ska hantera” 
 

Sakna vissa delar i specialistutbildningen 

Deltagarna beskrev en saknad i praktisk utbildningstid i omhändertagande av sjuka barn. Här 

beskrevs ett behov av att få erfarenhet i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på 

barnmottagning, barnavdelning eller förlossning. Det som låg till grund för just behov av 

praktik inom dessa områden var att deltagarna beskrev situationer med förlossning 
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prehospitalt och sjuka barn som sällan förekommande och tiden mellan dessa larm kunde 

vara lång. För att få erfarenhet inom dessa områden beskrev deltagarna att en specifik praktik 

på pediatriska avdelningar, mottagningar eller på förlossningsavdelningar var ett bra sätt att 

skaffa sig just den erfarenheten.  

 

”det här med barn och förlossning, där känner man sig osäker 
och skulle vilja fördjupa sina kunskaper och ha mera praktik så 

man fick lite mera erfarenhet” 
 

”barn var inte en sådan stor del i utbildningen. Just barn är 
svårt och det är extra svårt eftersom det inte är så många barn 

som åker ambulans” 
 

Deltagarna beskrev även en saknad av praktiska moment i utbildningen som var inriktade 

mot reponering. De önskade sig kunskaper i reponeringsteknik och om hur patienter med 

luxationer ska behandlas. 

 

”ortopedi är något som man skulle kunna ha utvecklats inom, 
speciellt det här med frakturreponering och luxationer” 

 

”jag saknade praktiska moment från skolan i reponering av 
frakturer och fixering av dessa. Det är konstigt att en 

specialistutbildning inom ambulanssjukvård inte har med detta 
på föreläsningar” 

 

Några deltagare beskrev att de saknade vissa konceptutbildningar som är vanligt 

förekommande inom ambulanssjukvården i de flesta landsting i Sverige. De 

konceptutbildningar som deltagarna syftade på var Pre Hospital Trauma Life Support 

(PHTLS), Advanced Medical Life Support (AMLS) och Prehospital Sjukvårdsledning (PS). 

Några av deltagarna erhöll någon av ovanstående utbildningar i samband med sin 

specialistutbildning. Flertalet av deltagarna beskrev ett behov av att få med sig en eller flera 

av dessa konceptutbildningar från specialistutbildningen. Den utbildning som flest hade med 

sig från specialistutbildningen var PS. De deltagare som efterfrågade dessa utbildningar 

ansåg att utbildningarna skulle tillföra ytterligare kunskaper i att systematiskt undersöka och 

behandla patienter vilket också beskrivs av två deltagare där den ena genomgått AMLS- och 

den andra PHTLS-utbildningen. Deltagarna beskrev PHTLS utbildningen som en 

grundförutsättning för att kunna jobba inom ambulanssjukvården och att denna skulle passa 

bra in på just en specialistutbildning till ambulanssjuksköterska. Samtliga deltagare som hade 

genomgått en konceptutbildning uppgav den som ett mycket bra inslag i 
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specialistutbildningen och påtalade att det gärna såg att fler ingick. De som inte genomgått 

någon konceptutbildning saknade detta. 

 
”utbildningen utgick från AMLS. Strukturen det systematiska 

omhändertagandet, alla våra praktiska moment från 
utbildningen utgick från AMLS. Så att jag har med mig ett 

mycket mera strukturerat sätt för varje patient” 
 

”jag tror kanske att jag är lite mer systematisk. Jag går mer 
från A till E på alla patienter. Vi har nött det mycket på skolan 
genom PHTLS som var jättebra” 

 

”sen fick vi ju ingen konceptutbildning och det är ju klart något 
som man skulle velat ha. Å då tänker jag på samtliga av dem” 

 

Deltagarna beskrev flera olika tankar om den VFU som genomfördes under 

specialistutbildningen. Dels så efterfrågade många en utökad total VFU-tid, framförallt inom 

andra områden än på ambulansavdelningar och att den skulle skräddarsys utifrån de egna 

erfarenheterna för att få ut så mycket som möjligt på den korta tiden som 

specialistutbildningen varade. De beskrev också önskemål om längre VFU-perioder utan 

avbrott för att kunna skapa en bättre relation med sin handledare och möjlighet till bättre 

uppföljning. Det fanns också önskemål om mer tydliga instruktioner till den 

utbildningsansvarige handledaren på vad som ska gås igenom under VFU. 

 

”jag hade önskat större möjlighet till att skräddarsy min VFU 
utifrån vad man hade med sig sedan innan, vad man har jobbat 

med tidigare” 
 

”VFU på ambulansen skulle kunna vara mer uppstyrd från 
universitetet att man hade med sig en viss utbildningsplan, det 

har man ju i form av kursplanen men en mer tydlig till 
handledaren. Så att man inte bara sitter på station och väntar 

på larm och åker med på det som blir” 
 

Känna höga krav och känna ansvar 

Deltagarna beskrev att de kände ett högre krav från olika håll eftersom de var 

specialistutbildade. Känslor som att ”vara den som ska kunna” trots oerfarenhet förekom hos 

några deltagare. Vidare beskrevs känslor av prestationsångest över att jobba med 

ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor utan specialistutbildning som de tidigare inte har 

fått jobba ihop med. De beskrev en känsla av att de måste kunna allting direkt från 

utbildningen. Samtidigt beskrevs den känslan av ansvar även som att vara tjusningen med 
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just ambulansarbetet. Vidare beskrev deltagarna att de hade tagit ett mindre ansvar tidigare 

då de inte var specialistutbildade och att de hade tagit ett steg tillbaka när de hade jobbat med 

en kollega som var specialistutbildad. 

 

”som nyutexaminerad ambulanssjuksköterska så förväntas man 
ju prestera i alla situationer och man förväntas kunna allting 

känns det som. Ibland känns det som att kraven på oss är högre 
i arbetslivet än de krav och den utbildning man får i skolan” 

 

”att jobba med ambulanssjukvårdare är ju också lite speciellt 
när man är väldigt ny, de har ju en unik erfarenhet och en bra 

kompetens inget snack om det. Men det är en psykologisk 
känsla av lite ensamhet när jag har medicinskt ansvar” 

 

”känslan av ett stort ansvar finns där helatiden och det är ju 
lite av tjusningen med jobbet också” 

 

Deltagarna beskrev att de högre kraven och beslutsansvaret var påfrestande och ibland 

uppstod situationer då de var tvungna att åsidosätta sin kollegas åsikter just för att den högre 

kompetensen krävde det, för patientens bästa. De beskrev en upplevelse av 

meningsskiljaktigheter men att de var tvungna att klara av det för att de kände att den högre 

kompetensen krävde det.  

 

”om vi har olika åsikter är det ju min som räknas. Jag kanske 
måste göra mig lite obekväm i vissa situationer med mina 

kollegor, det måste man även klara av annars blir det inte bra 
för patienten” 

 
”man får tvinga sig att styra och det kan bli lite sura miner 

ibland men det får man ta, jag har ju min legitimation att tänka 
på, och framförallt patienten att tänka på” 

 

Deltagarna beskrev även att de kände ett större krav att vara mer pålästa i alla situationer som 

kan tänkas uppstå. De beskrev även att den högre kompetensen som de hade erhållit i 

samband med specialistutbildningen medförde att de tog ett större ansvar över patienterna än 

tidigare. Deltagarna beskrev också att de kände sig tvungna att hålla sig uppdaterade på 

behandlingar och riktlinjer i större utsträckning än vad de kände innan de läste 

specialistutbildningen. Dock var de flesta överens med att den känslan var positiv eftersom 

de hade erhållit bättre verktyg från sitt lärosäte för att kunna hålla sig uppdaterade, både i 

form av litteratur men också kunskaper i att söka vetenskapligt material. 
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”man får ett slags krav på sig att vara mer påläst och jag har 
ju högst medicinskt ansvar” 

 

”nu när jag har läst en specialistutbildning känner jag att jag 
måste hålla mig mera påläst och vara mentalt förberedd på 

allt, det är jobbigt men också stimulerande” 
 

Känsla av otrygghet och att vara utsatt 

Deltagarna beskrev erfarenheter av att känna sig otrygga när de började arbeta som 

nyutexaminerade ambulanssjuksköterskor. Det som låg till grund för dessa erfarenheter var 

känslor av utsatthet och otrygghet i den beslutsfattande positionen. Flera deltagare beskrev 

också en ökad oro över patienternas tillstånd och vad som kan hända härnäst på grund av den 

fördjupade kunskapen de fått under specialistutbildningen.  

 

”man har ingen läkare eller flera kollegor som man har på ett 
sjukhus. Allting hänger på en själv liksom. Det är ett himla 

ansvar” 
 

”man har ju blivit mer kanske lite mer orolig över att det 
kan…ja vad ska man säga, man tänker ju mera på något sätt. 

Man vet mer…man tänker på flera olika sjukdomar på ett 
annat sätt tycker jag och kanske lite mera också att man är 

lite vad ska man säga…risker med vad sjukdomar kan leda” 
 

”säga att man hamnar i situationer där jag och min kollega 
inte har någon erfarenhet av men det är jag som ska fatta de 

medicinska besluten” 
 

Deltagarna berättade också att de kunde uppleva arbetsmiljön som otrygg och besvärlig. Då 

syftade deltagarna på att miljön inte var som på ett sjukhus där det finns goda förutsättningar 

att arbeta runt patienten. De nämnde svårigheter att arbeta i en ambulans som rör sig, att 

förutsättningarna är olika vid varje patientfall och att de inte kan vara helt förberedda på hur 

arbetet ska utföras. Deltagarna beskrev också arbetsmiljön som trång, att det ofta är dålig 

belysning och att det i många fall också är fysiskt krävande.   

 

”det är så stor skillnad på att jobba inom den prehospitala 
sjukvården jämfört med att jobba på sjukhuset. Miljön är aldrig 

densamma och skiljer sig från patient till patient” 
 

”men oftast är det trångt, mörkt och tungjobbat. De flesta har 
ju inte inrett sina hem utifrån att en ambulans ska komma och 

hämta där” 



 
 16 

 

Det uppstod tankar om risker över att hamna i hotfulla situationer. Några av deltagarna 

uttryckte en oro över att behöva ställas inför hotfulla personer som ändå bedömts ha ett 

vårdbehov. Oro beskrevs också över bemötande av aggressiva personer, i vilka situationer 

som polis skulle tillkallas. De beskrev en osäkerhet och en känsla av otrygghet i samband 

med omhändertagande av psykiskt sjuka patienter. 

 

”man är ute och jobbar och är ju utsatt en del för hot och vålds 
situationer, hur man handskas med lite aggressiva personer å 

missbrukare som kan vända tvärt” 
 

Ett stöd i dessa utsatta och svåra situationer var att arbeta med en mer erfaren kollega som 

kunde komma med tips och råd. Det beskrevs ett behov av att använda sig av varandras 

erfarenheter för att kunna ge en så bra vård till patienten som möjligt. Ett specifikt område 

där deltagarna behövde stöd från en mer erfaren kollega var vid administrerig av läkemedel. 

 

”i de fall svåra situationer uppstår så vill jag gärna kunna 
pratar med min kollega, att framförallt vara öppen och prata 

med andra så man får reda på vad andra har för erfarenheter. 
Att man lär sig av varandra” 

 

Känslor av stress 

Deltagarna beskrev att de upplevde stress inför flera olika situationer. Den situation som 

nämndes mest frekvent var att hamna inför situationer med svårt sjuka barn och barn med 

andningsbesvär. Inför dessa situationer upplevde flera deltagare att känslan av stress blev 

speciellt påtaglig när de var ensam sjuksköterska i ambulansbesättningen. Några deltagare 

beskrev att den bristande erfarenheten kring barn var orsaken till den höga nivån av stress vid 

dessa larm. 

 

”är det ett barn eller ung person tycker jag att det är mest 
stressande. Då får jag ett påslag. 

 

”barn överhuvudtaget, när det är såhär andnings…små barn 
man vet att det går fort, dom blir fort dåliga om det händer 

något och dom patienterna träffar man så sällan så man 
känner att man inte har tillräcklig erfarenhet med sig” 

 

”det som är mest stressande är ju barn. Ju duktig man än blir 
så är det ju alla fall stressande. Det är ju speciellt med barn” 
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Andra situationer som deltagarna skildrade var att inte ha kontroll på utrustningen, att få larm 

innan ambulansen var ordentligt genomgången. Deltagarna beskrev också stress över att få 

knapphändiga uppgifter vid ett larm eller att inte hinna läsa på i behandlingsriktlinjerna innan 

de kommer fram till patienten eller att inte hinna förbereda sig mentalt på vad som väntar 

framme på en olycksplats eller hemma hos en patient.  

 

”man är ny då är det stressigt med körningar som kommer 
innan man till exempel har hunnit kolla utrustningen i sin 

ambulans. Jag vill gärna jobba in mig på bilen på morgonen 
innan jag får ett larm” 

”det jag kan känna är stressigt för det första är när vi får 
uppdraget och det är knapphändiga uppgifter, det kanske står 

bara ”prio 1”. Om det bara står namnet och ”medvetslös” 
tänker man är det ett hjärtstopp eller vad är det?” 

 
”det är inte dom har självklara akuta patienterna utan det är 

mera som här som är lite halvsjuka när det är flera olika saker 
just när det är svårt att veta om man behandlar rätt eller gör 

rätt” 
 

Någon enstaka deltagare uttalade känslor av stress i samband med val av vårdnivå eller 

vilken klinik patienten ska transporteras till. En deltagare beskrev också stress över att ta 

hand om patienter med diffusa och oklara symtom, där denne upplevde svårigheter hur 

behandlingen skulle utföras. Ytterligare uttryckte deltagarna stress över att hela tiden hålla 

sig uppdaterad på de senaste behandlingsriktlinjerna och att inneha de senaste kunskaperna 

samt att behöva arbeta med mer oerfarna kollegor. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att 

arbeta som nyutexaminerad specialistutbildad sjuksköterska. Eftersom det finns få studier 

som specifikt behandlar nyutexaminerade ambulanssjuksköterskors erfarenheter var det en av 

anledningarna till varför vi ville genomföra denna studie. Resultatet visar att nyutbildade 

ambulanssjuksköterskor erhållit kunskaper och verktyg från utbildningen som underlättar 

deras arbete. De fördjupade kunskaperna inom fysiologi, farmakologi och framförallt 

systematisk undersökningsteknik enligt ABCDE skapade goda förutsättningar till ett 

systematiskt arbetssätt och de nyutbildade kände sig bättre förberedda på eventuella 

komplikationer i patientens medicinska tillstånd under omhändertagandet. Det resultatet 

överensstämmer med Gunnarsson och Stomberg (2008) som visar att en viktig del i 
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beslutsfattandet om hur omvårdnaden ska läggas upp i en prehospital vårdsituation är den 

initiala bedömningen som ambulanssjuksköterskan gör i den första patientkontakten. Enligt 

Hedberg och Sätterlund-Larsson (2003) vill sjuksköterskor i sitt första möte med en patient 

skapa en snabb överblick och bedöma patientens hälsotillstånd för att i ett senare skede vara 

beredd på eventuella komplikationer.  

 

Eftersom resultatet visar att deltagarna känner en större trygghet ibland annat undersökning, 

EKG tolkning och farmakologisk behandling så tolkar vi det som att utbildningarna håller en 

generellt hög kvalité. Denna studies resultat ligger i linje med både kompetensbeskrivningen 

för denna yrkesgrupp där RAS (2012) skriver att dessa kunskaper är speciellt viktiga för en 

ambulanssjuksköterska. I högskoleförordningen (SFS 1993:100) framgår att en 

specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård ska kunna självständigt bedöma den sjukes 

eller skadades somatiska och psykiska status och omedelbara behov samt visa förmåga att 

genomföra de åtgärder som krävs för patienter under starkt varierande förhållanden.  

 

I resultatet framkom även att deltagarna kände en större säkerhet i sitt bemötande då de efter 

specialistutbildningen erhållit en bredare förståelse över den övriga sjukhusvården. Dessa 

kunskaper ansågs ge ett större självförtroende i kommunikationen med patienten. Ahl och 

Nyström (2012) beskriver bland annat att patientens känsla av trygghet stärks om 

vårdgivaren är trygg och förmedlar kompetens i sitt första möte med denne. Resultatet kan 

tolkas som att en kombination av fördjupade kunskaper i initial bedömning och en bred 

översiktlig kunskap om olika vårdområden är en bra utgångspunkt för just 

ambulanssjuksköterskeutbildningen.  

 

Resultatet visade både en önskan från vissa deltagare om mer fördjupning inom framförallt 

barnsjukvård, förlossning och luftvägshantering när andra deltagare uttryckte att de kände sig 

säkrare inom dessa områden. Omvårdnad av personer med psykisk ohälsa var också något 

som beskrevs som svårt och som deltagarna önskade ännu djupare kunskap om. Suserud 

(2005) beskriver att professionen ambulanssjuksköterska är en bred profession och vi tror att 

det finns känslor av otillräcklighet och önskemål om förändring i utbildningen som 

visserligen inte ska negligeras men eftersom området är så omfattande och brett så tror vi att 

det inte finns utrymme att fördjupa sig för mycket i alla delar under en utbildning som är 

endast 60 högskolepoäng. Det som inte tydligt framgår i resultatet är hur deltagarna ser på 

sitt ansvar för eget lärande och kunskapsutveckling som nyutexaminerad 

ambulanssjuksköterska. Whitehead (2001) visar att många nyutexaminerade sjuksköterskor 
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anser att de får lära sig både teoretiska och praktiska kunskaper under sin utbildningstid. 

Dock var de överens om att utbildningen inte kunde ge dem alla verktyg eftersom de saknade 

erfarenhet. Dunn (1992) menar att kompetensen är specifik för yrkesrollen, den aktuella 

arbetsplatsen och den nivå som sjuksköterskan tjänstgör på. Lindblad –Fridh (2003, s.136-

137) beskriver att det är inskolningsperioden som är den viktiga övergången mellan 

utbildning och yrkesverksamhet för att sjuksköterskan ska lära sig det specifika för just den 

arbetsplats som professionen inleds på och att en högskoleutbildning aldrig kan förbereda för 

en specifik arbetsplats. 

 

Resultatet visade att deltagarna upplevde känslor av otrygghet och stress när de kom ut i 

arbetslivet, kraven från omgivningen upplevdes vara större nu när de var specialistutbildade. 

De centrala åsikterna kring detta var att som nyutbildad ambulanssjuksköterska upplevdes ett 

stort ansvar vid omhändertagandet av patienten samtidigt som de kände en oro över att de 

själva skulle komma att behöva fatta avgörande beslut. Holmberg och Fagerberg (2010) visar 

i sin studie att sjuksköterskor inom ambulanssjukvård känner ett behov av att ta ansvar över 

patienten och samtidigt ta beslut om åtgärder då det inte finns någon annan som kan göra det. 

Detta beskrivs som unikt för ambulanssjukvården då ansvaret i andra vårdmiljöer kan delas 

mellan flera olika professioner inom sjukvården. Detta kan vidare resultera i att verksamma 

ambulanssjuksköterskor tar på sig ett ansvar som sträcker sig långt över vad deras profession 

innefattar. Ahl et al. (2005) påvisar också att ambulanspersonal som arbetar prehospitalt 

befinner sig i en isolerad miljö där det enbart är kollegorna i besättningen som ska klara av 

att utföra den kommande arbetsuppgiften. Svensson och Fridlunds (2008) visar att även 

sjuksköterskor med lång erfarenhet från ambulanssjukvården upplevde höga krav på sig över 

att ha djupa kunskaper och vara kapabel att hantera alla tänkbara situationer som uppstod. 

Samtidigt belyser de också vikten av att ha förtroende för sin kollega och dennes kompetens 

för att känna trygghet i arbetet För att känna trygghet i arbetet som nyutexaminerad 

ambulanssjuksköterska krävs inte bara kunskaper från specialistutbildningen och erfarenhet 

från arbetslivet utan också ett fungerande teamarbete mellan kollegor och god kännedom om 

vad som ingår i professionen. 

 

Tillvägagångssätt att hantera påfrestande situationer finns beskrivet i en studie av Ahl et al. 

(2005). Här påvisas vikten av att ny personal får jobba tillsammans med en erfaren kollega 

som kan agera som en mentor och vägleda och om nödvändigt assistera den nyanställa 

ambulanssjuksköterskan i krävande situationer och på så sätt skapa goda förutsättningar till 

att samla på sig nya erfarenheter. De beskriver också att ett bra sätt för inlärning är att efter 
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uppdrag diskutera igenom fallet. Detta uttrycks också i resultatet där deltagarna söker stöd 

hos kollegan för att få tips och råd vid svåra eller nya situationer. Deltagarna beskrev också 

vikten av att använda sig av varandras erfarenhet för att kunna ge en god vård. Lindblad –

Fridh (2003, s. 100-101) beskriver att den viktigaste faktorn för kompetensutvecklingen inom 

professionen är att just vara yrkesverksam inom denne. 

 

De specifika situationer som deltagarna i denna studie beskrev som mest stressande och 

påfrestande var omhändertagande av barn, nästan samtliga lyfte fram det som de larm där 

stresspåslaget och oron över sjukdomstillståndet är som störst. Detta visas också i flera andra 

studier. I en studie av Svensson och Fridlund (2008) beskrivs omhändertagande av barn som 

de situationer där stressen är som störst. Orsaken till detta visade sig vara barns oförmåga att 

uttrycka sig och en rädsla för att göra någonting fel i behandlingen. Det beskrevs också en 

risk att bli känslomässigt involverad.  I en studie av Halpern, Gurevich, Schwartz och 

Brazeau (2009) framkommer att ambulanspersonal anser att barnolycksfall är en av de mest 

stressfulla situationerna i arbetet. Enligt Nordén, Hulth och Engström (2013) så skapar akut 

omhändertagande av barn osäkerhet och stress hos ambulanssjuksköterskor. Detta torde bero 

på en begränsad erfarenhet och kunskap kring vård av akut sjukt eller skadat barn vilket 

resulterar i försvårat bemötande för ambulanssjuksköterskor. 

 

Metoddiskussion 

Eftersom syftet med denna studie var att beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av 

att arbeta som nyutexaminerad specialistutbildad sjuksköterska blev valet av intervjuer som 

datainsamlingsmetod naturligt. Polit och Beck (2008, s. 399-401) menar att forskare som 

genomför kvalitativa intervjustudier bör ha erfarenhet och träning för att studien ska kunna 

värderas högt och anses ha god kvalitet. Eftersom författarna inte har stor erfarenhet av att 

genomföra intervjustudier och att författarna genomförde intervjuerna var för sig kan det ses 

som en svaghet i denna studie. Studien har genomförts på två olika ambulansstationer i 

Sverige och det även kan styrka trovärdigheten då lokala förhållningssätt inte kan påverka 

studiens resultat i lika stor utsträckning 

 

Deltagarna valdes ut genom ändamålsenligt urval och eftersom syftet var att deltagarna 

skulle beskriva sina erfarenheter inom ett speciellt område så var det fördelaktigt att använda 

denna urvalsmetod då det krävdes en viss yrkeskategori med erfarenhet och utbildning i det 

område som studerades för att leverera ett resultat som svarade upp mot syftet (jmf Polit & 

Beck, 2008, s. 343). Eftersom målet var att intervjua fyra till fem deltagare per 
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ambulansstation och antalet deltagare som valde att delta i studien var åtta stycken så ansågs 

målet vara uppfyllt och det stärker studiens trovärdighet. Under datainsamling och analys 

framkom liknande erfarenheter och ett innehållsrikt material och Polit och Beck (2008, s. 

357-358) menar att det är intervjuernas rikedom på innehåll som måste ligga till grund för 

om deltagarantalet verkar vara tillräckligt i just den studie som utförs och att det är vanligt 

med ett deltagarantal på omkring tio personer vid kvalitativa studier med intervjuer som 

datainsamlingsmetod. .  

 

Ingen deltagare valde att avbryta sin medverkan och alla som svarade ja till att delta 

motsvarade studiens inklusionskriterier. Det finns begränsat med forskning om just 

ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att jobba som nyutexaminerad och det skapade 

funderingar om hur inklusionskriterier och intervjuguide skulle utformas. En speciell 

svårighet var att ta hänsyn till det faktum att sjuksköterskor kan jobba inom 

ambulanssjukvården i många år innan de läser en specialistutbildning och det var utmanande 

att skapa den intervjuguide som kom att användas till denna studie. Författarna tog ingen 

hänsyn till vilket lärosäte som deltagarna har genomfört sin specialistutbildning på och 

således kan inga slutsatser dras när det gäller skillnader eller likheter mellan de olika 

lärosätenas utbildningar. Författarna tror att det är något enklare att göra denna typ av 

undersökning inom andra specialistsjuksköterskeprofessioner med tanke på att 

sjuksköterskan kanske inte jobbar på en intensivvårdsavdelning eller på en 

operationsavdelning om denne inte genomgår en relevant utbildning först. Författarna tror 

dock att efter tre år har ambulanssjuksköterskan inte glömt hur det är att vara ny men denne 

har ändå erfarenhet nog att kunna svara på varierade frågor och ge en nyanserad bild av 

professionen. 

 

Polit och Beck (2008, s. 539) beskriver att för att uppnå en hög trovärdighet, som är det 

övergripande målet vid all forskning, måste forskarna ta hänsyn till bland annat pålitlighet, 

objektivitet och överförbarhet. Polit och Beck (2008, s. 539) beskriver att pålitlighet bland 

annat handlar om att data som presenteras är stabil över tiden. Författarna har använt sig av 

en intervjuguide och denna har följts och inga frågor har lagts till eller tagits bort under 

studiens gång. Polit och Beck (2008, s. 539) beskriver vidare att objektivitet handlar om att 

den data som presenteras verkligen representerar den information som deltagarna har återgett 

i intervjuerna och inte påverkas av forskarnas egna tankar. Författarna har utfört dataanalysen 

med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys utifrån Downe-Wambold (1992) och ingen data 

har oavsiktligt eller systematiskt utelämnas. Eftersom att båda författarna är verksamma inom 
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ambulanssjukvården vid tidpunkten för intervjuerna och även kollegor med deltagarna kan en 

viss förförståelse vara svår att undvika men enligt Graneheim och Lundman (2004) är det 

inte önskvärt att helt utelämna författarnas egna perspektiv men det är viktigt att texterna inte 

tolkas på något annat sätt än genom deltagarnas beskrivningar. Polit och Beck (2008, s. 400) 

menar dock att det även kan ses som en styrka att deltagarna känner författarna och att de 

kände ett större förtroende då de berättade om sina erfarenheter. Polit och Beck (2008, s. 

539) beskriver överförbarhet som förmågan att generalisera forskningsresultatet till andra 

grupper eller sammanhang. Denna studies resultat kan aldrig generaliseras till den här 

yrkeskategorin främst på grund av det få antalet deltagare. Dock är resultatet rikt på 

erfarenheter och det kan överföras till liknande sammanhang. För att motverka bias har 

författarna kontinuerligt återkopplat studiens framsteg med handledaren och delar av studiens 

resultat har redovisats i seminarium under studiens gång där det funnits möjlighet för 

reflektion och förslag på förbättringar.  

 

Konklusion 

Denna studie ger en inblick och en ökad förståelse för hur sjuksköterskor som genomgått 

specialistutbildningen mot ambulanssjukvård upplever hur det är att träda in i rollen som 

specialistutbildad ambulanssjuksköterska. Att ta steget från allmänsjuksköterska till 

ambulanssjuksköterska innebär en ökad förmåga att vårda akut sjuka patienter i och med de 

kunskaper och erfarenheter som erhållits från utbildningen. Det är framförallt fördjupade 

kunskaper inom fysiologi, farmakologi, omvårdnad inom ambulanssjukvård och systematiskt 

omhändertagande som ambulanssjuksköterskorna upplever. Efter avslutad utbildning 

beskrevs en känsla av att sakna vissa kunskaper och färdigheter. Deltagarna efterfrågade mer 

kunskap och praktiska färdigheter gällande barnsjukvård, förlossning, psykiatrisk omvårdnad 

och luftvägshantering. De upplever att som nyutexaminerad ambulanssjuksköterska ställs det 

höga krav på att kunna prestera samt att de har ett stort ansvar över patienten och den vård 

som ges. Deltagarna beskrev en oro över att vara den som ska fatta de avgörande besluten. 

Resultatet i denna studie kan användas för att förbättra specialistutbildningen. Kunskapen 

som erhållits i studien skulle i kombination med kompetensbeskrivningen kunna användas 

för att utforma innehållet i specialistutbildningen. Arbetsgivare inom ambulanssjukvården 

kan använda det som ett underlag för hur en nyanställd ambulanssjuksköterska ska få en bra 

introduktion på arbetsplatsen samt få kunskap om vilka områden det behövs fortbildning 

inom. Vidare forskning inom detta område behövs då studier som behandlar detta område är 

få och mer forskning i ämnet behövs för att ge ytterligare kunskaper inom området. Vidare 

forskning skulle kunna ske med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Kvantitativa studier 
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skulle kunna ge ett deskriptivt resultat över upplevda styrkor respektive svagheter vid arbetet 

som nyutexaminerad och kvalitativa studier skulle kunna ge en djupare förståelse för hur 

nyutbildade ambulanssjuksköterskor upplever sitt arbete. 
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Bilaga 1 
 
Till enhetschef 

 
Förfrågan om tillstånd för intervjustudie under februari-mars 2013. 
 
Vi planerar att genomföra en intervjustudie med syfte att beskriva ambulanssjuksköterskors 
erfarenheter av att arbeta som nyutexaminerad specialistutbildad sjuksköterska med inriktning 
mot ambulanssjukvård. Studien är en magisteruppsats i omvårdnad som skrivs av Anders 
Råhlén och Tobias Jönsson inom ramen för ambulanssjuksköterskeprogrammet vid Luleå 
Tekniska Universitet. Innan studien startar kommer en etisk prövning av studien att 
genomföras av Etiska gruppen vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå Tekniska 
Universitet. 
 
Med denna uppsats förväntar vi oss erhålla en djupare förståelse hur det är att vara nyutbildad 
ambulanssjuksköterska och arbeta inom ambulanssjukvården.  
Vår önskan är att få er tillåtelse att genomföra individuella intervjuer med 4-5 nyutbildade 
ambulanssjuksköterskor. De som tilltänks deltaga i studien ska vara nyutexaminerade 
ambulanssjuksköterskor sedan 0-3år. Intervjuerna kommer att spelas in på elektronisk ljudfil 
och har en beräknad tid på ungefär 30-60minuter. Deltagandet är givetvis frivilligt och kan 
avbrytas när som helst utan motivering av den deltagande. Det insamlade materialet kommer 
att behandlas på ett sådant sätt att det är omöjligt att identifiera den intervjuade. Om 
deltagaren väljer att avbryta sitt deltagande samt efter att hela studien är genomförd kommer 
allt insamlat material att raderas. 
 
Undertecknad enhetschef godkänner härmed genomförandet av intervjustudien såsom 
beskrivits ovan.   
 
 
 
________________________________________________________ 
 
Tobias Jönsson Anders Råhlén Åsa Engström 
Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska Handledare 
Student  Student  Biträdande Professor 
    Luleå Tekniska Universitet 
070-5331015  070-275 60 26  0920-49 38 75                 
tobjns-2@student.ltu.se andrhl-2@student.ltu.se asa.engstrom@ltu.se 
 
 
 
 
 



 
  

  

 

Bilaga 2 
 
Förfrågan om att delta i en intervjustudie 
 
Härmed inbjuds du att delta i en intervjustudie vars syfte är beskriva ambulanssjuksköterskors 
erfarenheter av att arbeta som nyutexaminerad specialistutbildad sjuksköterska med inriktning 
mot ambulanssjukvård. Studien är en magisteruppsats i omvårdnad som skrivs av Anders 
Råhlén och Tobias Jönsson inom ramen för ambulanssjuksköterskeprogrammet vid Luleå 
Tekniska Universitet. Med denna uppsats förväntar vi oss erhålla en djupare förståelse hur det 
är att vara nyutbildad ambulanssjuksköterska och arbeta inom ambulanssjukvården.  
 
Intervjuerna kommer att spelas in på elektronisk ljudfil och har en beräknad tid på ungefär 30-
60minuter. De inspelade intervjuerna kommer att översättas ordagrant till texter som kommer 
att analyseras och kategoriseras och presenteras i ett resultat. Ditt deltagande är givetvis 
frivilligt och kan avbrytas när som helst utan motivering. Det insamlade materialet kommer 
att kodas och behandlas på ett sådant sätt att det är omöjligt att identifiera dig som person. Om 
du väljer att avbryta ditt deltagande samt efter att hela studien är genomförd kommer allt 
insamlat material att raderas. Förslagsvis genomförs intervjun på din arbetsplats i samband 
med att du jobbar och om du föredrar någon annan plats går det bra att lämna det som förslag. 
 
Om du önskar att delta i denna intervjustudie fyller du i svarsblanketten och returnerar denna 
i medföljande svarskuvert som är adresserat till antingen Anders eller Tobias beroende på 
vilken ambulansstation som du jobbar på. Efter detta kontaktas du via telefon eller mail för att 
avtala plats och tidpunkt för genomförande av intervju. För frågor angående studien, var 
vänlig ta kontakt enligt nedanstående kontaktuppgifter: 
 
 
 
Tobias Jönsson Anders Råhlén Åsa Engström 
Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska Handledare 
Student  Student  Biträdande Professor 
    Luleå Tekniska Universitet 
070-5331015  070-275 60 26  0920-49 38 75                 
tobjns-2@student.ltu.se andrhl-2@student.ltu.se asa.engstrom@ltu.se 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  

 

Bilaga 3 
 

Svarsformulär för deltagande i intervjustudie 
 

Innan Du fyller i detta formulär var god läs igenom ”Förfrågan om att delta i 
intervjustudie”. Kryssa sedan i något av nedanstående alternativ. Kom ihåg att Du när som 
helst kan välja att avbryta ditt deltagande. 
 
 
( ) Ja tack, jag vill gärna delta i studien. 
 
( ) Jag vill gärna få mer information om studien innan jag bestämmer mig. 
 
Namn:________________________________ 
 
Telefonnummer:________________________________ 
 
E-mailadress:______________________________ 
 
 
Datum Underskrift 
 
__________________ _____________________ 
Anders Råhlén och Tobias Jönsson 



 
  

Bilaga 4 
Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Ålder? 

Antal år som ambulanssjuksköterska? 

Kön? 

Tidigare arbetserfarenhet som sjuksköterska inom ambulanssjukvård? 

 

Syftet med denna studie är att beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att arbeta 

som nyutexaminerad specialistutbildad sjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård. 

 

Nyckelfrågor 

1:Beskriv hur det är/var att jobba som nyutexaminerad ambulanssjuksköterska på din 

arbetsplats? 

2:Vad har ambulansspecialistutbildningen tillfört dig? 

3:Känner du dig tryggare i yrkesrollen sedan du examinerades till ambulanssjuksköterska? 

4:Arbetar du på ett annat sätt sedan du blev ambulanssjuksköterska? 

5:Kan du beskriva hur du upplever din arbetsmiljö? 

6:Vilka stressmoment finns det som nyutexaminerad ambulanssjuksköterska?  

7:Kan du beskriva dessa situationer? 

8:Kan du beskriva situationer i arbetet som är svåra som nyutexaminerad 

ambulanssjuksköterska?  

9:Vad tror du var orsaken till att dessa situationer upplevdes svåra? 

10:Kan du beskriva situationer där du som nyutexaminerad ambulanssjuksköterska har god 

kompetens och kunskap? 

11:Vad gjorde att du kände dig trygg i dessa situationer? 

12:inns det situationer där du känner att du saknar kunskaper eller behöver 

kompetensutvecklas, i så fall vilka? 

13:Är det något du saknade i specialistutbildningen, i så fall vad? 

 

När alla frågorna har gåtts igenom tillfrågas den intervjuade om det är något den vill tillägga 

eller något den vill utveckla. Vid korta icke utvecklade svar ställs följdfrågor såsom: 

Motivera, var snäll att utveckla, berätta mer, hur menar du då. 


