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ABSTRAKT 
	  

Bakgrund: Att arbeta som ambulanssjuksköterska innebär att möta och vårda akut 
sjuka och skadade patienter och kan även innebära förlossningar. Förlossningar som 
sker prehospitalt är sällsynt men ökar i takt med att avstånden till 
förlossningsavdelningarna blir längre. Detta innebär att ambulanssjuksköterskor kan 
behöva assistera vid allt fler prehospitala förlossningar. Syfte: Att undersöka 
ambulanssjuksköterskors upplevelser av prehospitala förlossningar. Metod: En 
kvalitativ studie utfördes inom två ambulansverksamheter i Småland och i region 
Jämtland/Härjedalen. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio 
ambulanssjuksköterskor som assisterat vid prehospitala förlossningar. Intervjuerna 
spelades in, transkriberades och analyserades med kvalitativ tematisk 
innehållsanalys.  Resultat: Två teman och fem kategorier framkom. Temat En 
blandning av skräck och förtjusning innefattade två kategorier: känslor av oro, 
rädsla och otillräcklighet kopplat till stort ansvar samt känslor av glädje och 
lättnad när barnet är fött. Temat En önskan att vara trygg i en ovan roll innefattade 
tre kategorier: en strävan efter trygghet och kontroll i situationen, att vilja leva upp 
till sin roll samt särskilda omständigheter utmanar känslan av trygghet. 
Konklusion: Prehospitala förlossningar ger upphov till känslor av nervositet och 
stress kopplat till förlossningskomplikationer och att ha ansvar för två patienter, 
men det är även förknippat med glädje och lättnad när bebisen är född. 
Förlossningar är uppdrag som ambulanssjuksköterskor känner sig mindre 
förberedda inför. Ambulanssjuksköterskor vill ha kontroll och vara förberedda inför 
uppdraget. Majoriteten upplever dock att de inte har tillräckligt med kunskap och 
erfarenhet och de blir ofta överraskade av att förloppet blir annorlunda än de tänkt 
sig. De utmanas även av särskilda omständigheter i den prehospitala miljön. 
Forskningsimplikationer: Vidare studier behövs kring faktorer som kan underlätta 
för ambulanssjuksköterskor att öka känslan av trygghet i den komplexa roll som 
krävs för att assistera vid prehospitala förlossningar. Detta för att minska 
ambulanssjuksköterskornas stresspåslag och för att de ska kunna ge så god och 
säker omvårdnad som möjligt av den födande kvinnan, den nyfödda bebisen och 
den närstående i den prehospitala vårdmiljön. 
 
Nyckelord: ambulanssjuksköterska, prehospital förlossning, upplevelse, 
omvårdnad, kvalitativ innehållsanalys 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
Background: Working as an ambulance nurse means to interact with and care for 
acutely ill and injured patients and can even involve births. Childbirths occuring 
prehospitally are rare but increases as the distances to maternity wards will be 
longer. This means that ambulance nurses may need to assist the increasing number 
of prehospital births. Aim of study: To investigate ambulance nurses' experiences 
of prehospital births. Method: A qualitative study was conducted in two ambulance 
services in Småland and in the region Jämtland/Härjedalen. Semi-structured 
interviews were conducted with nine ambulance nurses who had assisted at one or 
more prehospital births. Interviews were recorded, transcribed and analyzed with 
qualitative thematic content analysis.Result: Two themes and five categories 
emerged: The theme A mixture of joy and fear, included two categories: feelings of 
anxiety, fear and inadequacy linked to great responsibility and feelings of joy and 
relief when the baby is born. The theme A desire to be safe in an unfamiliar role 
included three categories: a quest for security and control of the situation, wanting 
to live up to their role and special circumstances challenge the feeling of security . 
Conclusion: Prehospital births causes feelings of anxiety and stress related to 
childbirth complications and to be responsible for two patients, but it is also 
associated with joy and relief when the baby is born. Childbirth is a mission 
ambulance nurses feel less prepared for. Ambulance nurses want a sense of control 
and they also want to be mentally and practically prepared for the mission. The 
majority felt that they did not have enough knowledge and experience and they were 
often surprised that the birth was different than they expected. Implications: 
Further studies are needed on the factors that can facilitate ambulance nurses to 
increase their sense of being prepared and able to feel secure in the complex role 
that is required to assist in prehospital births. This in order to reduce the ambulance 
nurses stress mark and for them to be able to give as good and safe care as possible 
of the woman giving birth, the newborn baby and the relatives in the prehospital 
care environment. 
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