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Abstract

The medical advancements in the ambulance service as well as in the pre-hospital area
in general have been extensive in the recent years, a development that also imply in-
creased educational demands. This requires that nurses are incorporated in the ambu-
lance service. The aim of this study was to explore what kind of changes former ambu-
lance men, now registered nurses, experienced in working methods as a result of com-
pleting a three-year nurse education program. This aim also involved what kind of edu-
cation they considered adequate for work in the ambulance service. Semi-structured
interviews were conducted with six registered nurses. The results showed that the
working methods after training were characterized by more elaborated deliberations,
often involving a broader assessment of patients’ needs. The respondents also experi-
enced better knowledge of how to handle and administrate medical preparations.
Moreover, they perceived that the training had contributed to better techniques for
searching, reading and organizing information. Their opinions about the adequate level
of education for work in the ambulance service had also changed. Before completing
nurse education the respondents asserted that they thought education for paramedics
was an appropriate education. Afterwards they believed that a three-year nurse educa-
tion program was the most adequate one.
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INLEDNING

Socialstyrelsen fastslår i sitt meddelandeblad (11/2002) att ambulanssjukvården på se-

nare år har förändrats. Utvecklingen har gått från en ren transportorganisation till en

kvalificerad sjukvårdsverksamhet där det medicinska omhändertagandet har höjts. Detta

innebär att det efter 30 september, 2005 inte längre är möjligt att icke legitimerad per-

sonal inom ambulanssjukvården tar ut, iordningställer och administrerar läkemedel. På

grund av detta har Västra Götalandsregionen beslutat att minst en legitimerad sjukskö-

terska skall bemanna varje ambulans. Ett sätt att möta detta krav är att befintlig personal

utbildar sig till sjuksköterskor. Den övergripande frågan i denna studie är om och i så

fall på vilket sätt sjuksköterskeutbildningen är relevant för arbete i ambulans.

BAKGRUND

Att transportera sjuka och skadade i speciella fordon har anor långt bak i tiden. År 1797,

vid Napoleons fälttåg i Italien bestod detta fordon av en täckt kärra dragen av två hästar.

Denna flygande ambulans förmodas vara den första i sitt slag. I början på 1900-talet

började motordrivna fordon att användas. Sedan 1960-talet har ambulanssjukvård blivit

allt mer integrerad med sjukvården. Centrala sjukvårdsberedningen (CSB) tillsatte år

1962 en sjuktransportkommité som år 1964 föreslog att vård skall kunna påbörjas redan

på hämtningsplatsen (Ekström, 1986).

Idag är ambulanssjukvård en del av hälso- och sjukvården och avancerad medicinsk

behandling sker i hemmet, på skadeplats eller i ambulans på väg till sjukhus. Sjöström

och Johansson (2000) pekar bland annat på medicinsktekniska framsteg som införandet

av defibrillatorer, möjligheten att överföra EKG till hjärtvårdsavdelning samt utökade

möjligheter att administrera läkemedel. Ambulansyrket är varierande. Bland de arbets-

uppgifter som förekommer idag kan nämnas akut omhändertagande vid olyckor och

sjukdomsfall till exempel hjärtsjukdomar, astma, diabetes, krampsjukdomar, psykisk

ohälsa, cancer och barnsjukdomar. Överflyttningar mellan sjukvårdsinrättningar, för-

lossning, hjälp och stöd till anhöriga vid dödsfall, lokal-, fordons- och materielvård, och

bilkörning är andra arbetsuppgifter. Övningar och fortlöpande utbildning ingår också.
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Ambulanssjukvård bedrivs i alla tänkbara miljöer och ibland under ogynnsamma för-

hållanden.

Förändrade krav på utbildning

I takt med att ambulanssjukvården har förändrats har kravet på utbildning och kompe-

tens ökat. I början på sextiotalet startades en tre veckors teoretisk/praktisk kurs i akut-

sjukvård. Mot slutet av sextiotalet infördes en sju veckors kurs som år 1978 blev lägsta

krav för att arbeta i ambulans. År 1980 introducerades en kompletterande 20-veckors

kurs i prehospital akutsjukvård för dem som tidigare hade tre eller sju veckors utbild-

ning och undersköterskeutbildning fastställdes som lägsta kompetenskrav. Detta möj-

liggjorde ett medicinskt delegationsförfarande som innebar att ambulanssjukvårdare,

utan formell kompetens, fick rätt att ta ut, iordningställa och administrera läkemedel

efter godkännande av ansvarig läkare (SOSFS 1999:17).

Sjöström och Johansson (2000) visar att detta delegationsförfarande på senare år har

ifrågasatts. De refererar vidare till socialstyrelsens konsekvensbeskrivning som säger att

ambulanssjukvård är hälso- och sjukvård och skall därför innefattas av de regler som

gäller inom detta område. Detta medför således att delegationsförfarandet vad gäller

läkemedelshantering är ett undantag från kravet på formell kompetens. För att läkeme-

delshantering skall kunna utföras på ett formellt riktigt sätt fordras sjuksköterskelegiti-

mation. Sjöström och Johansson klargör också att läkemedelshantering bara är en del av

arbetet. Ambulanssjukvårdarna ställs i sitt arbete inför situationer som går långt utanför

det fältet som utbildningen till sjuksköterska innehåller. Ambulanssjukvårdaren inhäm-

tar mycket av sitt yrkeskunnande genom erfarenhet. Att arbeta i alla tänkbara miljöer

ställer till skillnad från arbete inom en institution krav på erfarenhet och kunskap som

inte enbart kan läras inom formell utbildning. I Sjöström och Johanssons (2000) och

Suserud och Haljamäes (1997a) undersökningar fastslogs också att sjuksköterskor utan

erfarenhet av akutsjukvård inte kunde räknas som fullt fungerande för uppgiften. Oer-

farna sjuksköterskor upplevde också mer stress i det prehospitala arbetet. Sjöström och

Johansson (2000) visade även på att de sjuksköterskor som arbetar inom ambulanssjuk-
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vården också bör ha en påbyggnadsutbildning bestående av antingen anestesi- eller in-

tensivsjukvård. Detta framgår också i Socialstyrelsens allmänna råd om kompetenskrav

för tjänstgöring som sjuksköterska och barnmorska (SOSFS 1995:15). Här betonar So-

cialstyrelsen att ambulanssjukvård genom fortgående specialiserade vård- och behand-

lingsformer kräver specifik kompetens och relevant vidareutbildning. På senare tid har

en ny ettårig specialiserad vidareutbildning för sjuksköterskor i prehospital akutsjukvård

tillkommit vid ett antal högskolor. Sjöström och Johansson (2000) menar att denna ut-

bildning är den mest relevanta för arbete i ambulanssjukvård då den riktar sig till detta

specifika arbetsfält.

Suserud (1998) beskriver den interna utbildning som ambulanssjukvårdare har tagit del

av under senare tid. Den har till exempel omfattat specialkurser relaterade till astma,

chockbehandling, diabetes, kramper, drunkning samt utbildning i defibrillering, repone-

ring och fixering. Det bästa sättet att möta kompetenskraven är enligt Suserud att den

befintliga ambulanspersonalen genomgår utbildning till sjuksköterska.

Effekter av ökad kompetens

Sjöström och Johansson (2000) har i sin forskning inte kunnat hitta något entydigt stöd

som visar att ökad kompetens skulle leda till bättre och säkrare vård. Johansson (1988)

menar att slutprodukten av en utbildning inte alltid består av handlingar. Det handlar

också om hur individen kan väga samman kunnande, situationsfaktorer och rimlighet

från sin inlevelse och sitt moraliska ställningstagande. Bendz (1995) utvecklar resone-

manget med att beskriva en typ av handlingskompetens. Tonvikten ligger på hur pro-

blemet avgränsas och hur individen uppfattar vårdsituationen och sin egen funktion i det

som händer.

Det finns olika sätt att arbeta på en olycksplats. Suserud och Haljamäe (1997a) belyser

arbetssätten load and go och stay and play. Load and go innebär att sjukvårdspersona-

len inriktar sig på att snabbt få patienten till sjukhuset utan att i någon större utsträck-

ning göra några tidsödande åtgärder på plats. Med stay and play menas att patienten

transporteras först efter att olika behandlingar är utförda. Suserud och Haljamäe (1997a)
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klargör vidare att olyckans läge och skadornas omfattning avgör vilket arbetssätt som

tillämpas.

•    Skadans art

En kraftig inre blödning måste snabbt till sjukhus för operation.

• Kort avstånd till sjukhus

Vid kort avstånd till sjukhus kan en snabb transport vara att föredra även om pa-

tienten är i behov av vissa åtgärder.

• Långt avstånd till sjukhus

Vid långa tidskrävande transporter kan det vara av värde att utföra mer omfat-

tande behandlingar innan avtransport mot sjukhus. Tidsförlusten kompenseras

av de åtgärder som utförs på plats.

Enligt Suserud (1998) lägger sjuksköterskor utan prehospital erfarenhet större vikt på

behandling på en olycksplats före avtransport och load and go kan därför kännas svårt

att acceptera. Ändå menar Suserud att förlusten av tid kan vara ett större problem än de

vinster som uppnås genom att dröja kvar på plats och utföra olika medicinska åtgärder.

Nya yrkesroller

Suserud och Haljamäe (1997b) har studerat ambulanssjuksköterskors syn på ambulans-

sjukvårdare. När de båda yrkesgrupperna ingår i ett team uppstår en ny situation för

båda parter. En del ambulanssjukvårdare uttryckte att de skulle klara av jobbet själva

utan inblandning av sjuksköterskor. Dessa ansåg sig också vara bäst på att utföra pre-

hospital akutsjukvård och sjuksköterskor sågs som konkurrenter. Sjuksköterskorna ut-

tryckte att de steg tillbaka och blev mer passiva. Orsaker till detta kunde enligt Suserud

och Haljamäe (1997b) vara en strategi från sjuksköterskornas sida för att minska even-

tuella motsättningar. Flera sjuksköterskor menade att ambulanssjukvårdarnas kunskaper

i akutsjukvård var bristfällig och ambulanssjukvårdarna i sin tur menade att en kurs lik-
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nande den amerikanska paramedicutbildningen skulle vara mest lämplig för att uppnå

relevant kompetens. Denna uppfattning delades inte av sjuksköterskorna i studien.

Ambulansorganisationen internationellt

Carney (1999) beskriver hur Storbritannien förde in paramedics i ambulanssjukvården.

Lindskog och Zetterberg (1984) definierar ordet paramedicin som läkekonst vid sidan

om, och dess funktion är att helt eller delvis återställa patienters hälsa. I Storbritannien

började vidareutbildning av ambulanspersonal på 1980-talet och några år senare fastla-

des en utbildningsnivå för paramedics (Carney, 1999).  Från och med år 1996 finns

minst en utbildad paramedic i varje ambulans och dessa har fått extra utbildning i pre-

hospital avancerad sjukvård för både vuxna och barn. USA började med införandet av

paramedics redan på 1970-talet. Enligt Suserud (1998) skiljer sig Sverige från USA och

England när det gäller användandet av sjuksköterskor i den prehospitala vården. I USA

får inte sjuksköterskor arbeta inom detta fält utan en specialinriktad prehospital utbild-

ning. England har också specialkurser för arbete i ambulans och i deras organisation

ingår få sjuksköterskor. En anledning till denna skillnad kan enligt Suserud och Hal-

jamäe (1997b) vara att Sverige under en tid har haft ett system där sjuksköterskor kun-

nat ingå i särskilda akutteam och på så sätt fått möjlighet att arbeta vid olyckor och ka-

tastrofer och skaffat sig erfarenhet. Detta har medfört att dessa ansett sig fått erfarenhet

för att kunna arbeta på detta ganska nya arbetsfält för sjuksköterskor.

Sjuksköterskans kompetens i ambulanssjukvård

I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor i ambulanssjukvård (SOSFS

1997:18) beskrivs ambulanssjuksköterskornas specialområde. Här klargörs att ambu-

lanssjukvård omfattar patienter i alla åldrar med bland annat medicinska-, kirurgiska-

och psykiska sjukdomar samt olycksfall, patienter med svikt eller risk för svikt i ett eller

flera organsystem liksom barnafödande, blödningar, rådgivning och prioritering. Enligt

SOSFS 1997:18 skall sjuksköterskan inom ambulanssjukvården kunna:
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• Ansvara för omvårdnaden av patienter

• Ansvara för och utföra vissa undersökningar och behandlingar

• Informera patienter och deras närstående

• Planera, leda och utveckla arbetet samt samarbeta med företrädare för andra yr-

ken och funktioner

• Leda/medverka i omhändertagande och vård av skadade vid stora olyckor, kata-

strofer och krig

Benner (1984) har genom forskning utifrån ett fenomenologiskt perspektiv försökt be-

skriva kärnan i sjuksköterskans kliniska kunnande. Genom intervjuer och deltagande

observationer har sjuksköterskor beskrivit och studerats vid så kallade avgörande situa-

tioner (critical incidents). Att beskriva vårdhändelser enligt Critical Incident- tekniken

var enligt Benner en metod som utvecklades av Flanagan på 1950-talet. Tekniken inne-

bar en strukturering av berättelser i vårdsituationer och dessa kunde därmed beskrivas

på ett lättare sätt. Benner har genom sin forskning formulerat och strukturerat viktiga

kompetensområden för sjuksköterskan enligt följande:

I den hjälpande rollen söker patienter hjälp hos sjuksköterskor för att där finns den

hjälp som inte andra människor kan ge. Det handlar både om att skapa goda läkande

relationer och att tolka och ge lämplig behandling vid smärta. Här ingår även förmågan

att kunna ge tröst och stöd till både anhöriga och patient.

Undervisande och vägledande funktion innebär att kunna välja rätt tidpunkt då patienten

är mottaglig för information och kunskap om sin situation och vilka förändringar och

åtgärder som denne behöver göra i sin livsföring. Här ingår även en förståelse för pati-

entens tolkning av tillståndet och att kunna göra en tillbakaspegling till patienten.
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Diagnostisk- och övervakande funktion innebär enligt Benner (1984) förmågan att

kunna upptäcka och dokumentera viktiga förändringar hos patienten samt kunna se tidi-

ga varningssignaler innan patienten försämras ytterligare. Dessutom innebär det en för-

måga att kunna tänka framåt och förutse de problem som den aktuella sjukdomen ger

upphov till samt veta vad de olika behandlingarna betyder för patientens möjlighet att

tillfriskna.

För att effektivt kunna hantera snabbt skiftande situationer krävs förmåga till snabb

uppfattning av problemet och därtill utförande av kvalificerade åtgärder, samt att hante-

ra oförutsedda situationer på ett riktigt sätt.

I förmågan att utföra och övervaka behandling ingår kunskapen i att ge intravenös be-

handling med minsta risker och komplikationer och att läkemedel administreras på ett

riktigt och säkert sätt.

Att övervaka och säkerställa kvalitet i praktiskt omvårdnadsarbete innebär att sjukskö-

terskan ser till att patienten får en säker vård, bedömer risker med olika behandlings-

metoder samt avgör om läkarordinationer är relevanta och riktiga.

När det gäller att planera och organisera för personalens arbete och vården kommer

sjuksköterskans förmåga att kunna planera och prioritera resurser och behov in samt att

patienter behandlas med rätt attityd.

Benner (1984) menar att samtliga kompetensområden kan vara allmängiltiga för sjuk-

sköterskor inom flertalet yrkesområden.

Tre av Benners kompetensområden har valts ut för att ligga till grund för detta arbete:

1. Den diagnostiska och övervakande funktionen innebär enligt Benner (1984) en

förmåga att kunna tänka framåt och förutse de problem som den aktuella sjuk-

domen kan ge upphov till. Den innefattar också kunskap om vad olika behand-

lingar har för betydelse för patientens möjlighet att tillfriskna.
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2. Att effektivt hantera snabbt skiftande situationer innebär enligt Benner (1984)

att oförutsedda situationer hanteras på ett riktigt sätt samt att tillgängliga resurser

används så effektivt som möjligt.

3. Att utföra och övervaka behandling menar Benner (1984) innefattar kunskap om

säkerhet när det gäller medicinsk behandling och att risker för infektioner och

andra komplikationer i samband med läkemedels- och intravenös behandling mi-

nimeras.

I vid mening kan alla kompetensområden vara relevanta för arbete i ambulans. Vi anser

dock att ovanstående tre kompetensområden fokuserar centrala aspekter av det arbete

sjuksköterskor utför i ambulans, exempelvis att bedöma och prioritera, upptäcka tidiga

varningssignaler, förebygga och förutse försämringar, vara flexibla samt att kunna be-

döma behovet av och administrera läkemedel. Valet av dessa tre områden stöds också i

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (SOSFS 1997:18) som klargör att sjuksköter-

skor i ambulans skall ansvara för och utföra vissa undersökningar och behandlingar.

Dessa områden speglar också de kompetenser som betonas av Sjöström och Johansson

(2000), som fordras för akut omhändertagande av sjuka och skadade under skiftande

förhållanden.

SYFTE

Syftet med föreliggande studie var att belysa vilka förändringar sjuksköterskor i ambu-

lans, med tidigare erfarenhet av arbete som ambulanssjukvårdare, upplevt efter genom-

gången sjuksköterskeutbildning. Tre frågeställningar ligger till grund för studien:

• Har uppfattningen om vilken utbildning som är lämplig för arbete i ambulans

förändrats?

• Har sjuksköterskornas arbetssätt förändrats efter att de genomgått sjukskö-

terskeutbildningen och i så fall hur?
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• På vilket sätt har sjuksköterskeutbildningen bidragit till förändrade kunskaper

inom omvårdnad i ambulans?

METOD

Vid litteraturgenomgång framkom att det fanns lite forskning inom det fält vår under-

sökning sökte svar på. Därför valde vi att göra en explorativ intervjustudie med en kva-

litativ ansats. Enligt Starrin och Renck (1996) syftar en kvalitativ intervjustudie till att

belysa knapphändigt utforskade problemområden.

En kvalitativ studie kan enligt Nyberg (2000) innehålla frågor som Vem, På vilket sätt,

Varför. Svaren uttrycks sällan i siffror utan i ord och meningar. Dessa kan sedan klassi-

ficeras men oftast inte kvantifieras. Det är dock möjligt att beräkna antalet svar i olika

frågekategorier vilket kan visa på olika svarsfördelningar. I enlighet med fenomenolo-

gin har vi använt oss av en induktiv ansats, vilket betyder att vi inte utgår från en förut-

bestämd teori (Rolf, 1991). Vi studerar inte heller verkligheten i sig utan hur människor

uppfattar den. Detta kallar Rolf för den andra ordningens perspektiv. Svaret på frågan

om något är sant eller falskt i objektiv mening får stå tillbaka för hur individen ser på

omvärlden.

Urval

Patton (1990) beskriver vikten av att handplocka informanter för att få så god kännedom

om fenomenet som möjligt. Att intervjua en grupp människor som inte har den erfaren-

het och bakgrund som studien avser att belysa tillför inte arbetet några användbara data.

Därför är det viktigt att välja ut speciella individer som har de kvalifikationer den aktu-

ella studien riktar sig mot. Föreliggande arbete bygger på sjuksköterskor som tidigare

arbetat som ambulanssjukvårdare. För att datainsamlingen skulle bli så relevant som

möjligt bestämdes att informanterna skulle uppfylla följande kriterier:

• Arbetat som ambulanssjukvårdare i minst fyra år. Detta för att säkerställa kravet

på erfarenhet.
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• Ej varit färdig sjuksköterska i mer än två år. Detta för att undvika att arbetet som

ambulanssjukvårdare samt upplevelsen av att komma tillbaka som sjuksköterska

i ambulanssjukvården fallit i glömska.

I studien ingick sex sjuksköterskor. Samtliga arbetade inom ett begränsat område av

Västra Götalandsregionen, både före och efter utbildningen. Samtliga tillfrågade var

positiva till medverkan i studien och frågorna besvarades i sin helhet av alla.

Datainsamling

Insamling av data har skett genom intervjuer. Intervjuerna har utgått ifrån förutbestämda

ämnesområden men inte varit hårt hållna till frågeformuleringar eller en bestämd ord-

ning mellan frågorna (Carlsson, 1990). Genom intervjuerna har vi försökt upptäcka fö-

reteelser, egenskaper eller innebörder inom de undersökta frågeområdena (Starrin och

Renck, 1996). Detta beskriver också Westman (1999) och säger att det i huvudsak är

mening och betydelse av det studerade fenomenet som söks snarare än förekomst och

fördelning. Tre av Benners (1984) kompetensområden (Se sidan 7) valdes ut för att lig-

ga till grund för frågorna (Bilaga 1).

Intervjuerna genomfördes på den plats informanterna önskade. Detta skedde i ostördhet

och togs upp på band. En frågeguide (Bilaga 1) användes vid samtliga intervjutillfällen

och ibland ställdes även följdfrågor för att få informanterna att belysa frågeställningarna

tillräckligt inom de områden vi ville undersöka. Varje intervju varade i 30-50 minuter

(Nyberg, 2000).

Analys

Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant. Pauser, tveksamheter och tankeuppehåll

markerades också. Svaren tolkades och analyserades för att belysa skillnader respektive

likheter före och efter avslutad sjuksköterskeutbildning. Detta utfördes av båda förfat-

tarna, till en början enskilt för att sedan sammanföras och jämföras. Under analysarbetet

lades vikt på att inte egna värderingar och åsikter skulle styra materialet (Rolf, 1991).
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Etiska överväganden

Alla informanter medverkade av fri vilja och kunde när som helst avbryta sin medver-

kan i studien. Brev om medgivande, studiens syfte samt en presentation av författarna

skickades till både stationschefer och informanter på respektive arbetsplats (Bilaga 2

och 3). Därefter togs telefonkontakt med samtliga arbetsplatser och när både stations-

chefer och informanter hade givit sitt medgivande kunde tid och plats för intervju avta-

las med var och en av sjuksköterskorna (Vetenskapsrådet, 2002).

RESULTAT

Resultatet är strukturerat enligt Benners (1984) kompetensområden, diagnostisk och

övervakande funktion, att effektivt hantera snabbt skiftande situationer samt att utföra

och övervaka behandling. Presentationen följer samma ordningsföljd som frågorna i

frågeguiden. När en ny fråga behandlas i texten är den skriven med fet stil. Resultatet är

en beskrivning av vad informanterna hade för uppfattning om arbetssätt och relevant

utbildning för arbete i ambulans före respektive efter avslutad sjuksköterskeutbildning.

Diagnostisk och övervakande funktion

På frågan om förändringar när det gällde att snabbt kunna uppfatta patientens pro-

blem och vidta lämpliga åtgärder blev svaren något svävande och osäkra. Någon me-

nade att det i vissa fall tog längre tid men bedömningen blev mer exakt.

Både ja och nej. Eh… i vissa fall så…  med ökad kunskap så… ja och sen

i… andra fall är det ju att det tar längre tid för man har mer faktorer att

väga in men huvudsakligen tycker jag att man har blivit, kan göra mer ex-

aktare bedömning och att det går snabbare (4).
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Informanterna menade att sättet att bedöma en patient förändrades på grund av ökad

kunskap och kännedom om olika sjukdomar och de problem som kan komma att uppstå

i samband med en viss sjukdom.

Jo just det men man ser ju, jag tittar ju mer på patienten kanske, jag har ju

läst mer och kan mer och förhoppningsvis kan man ju mer om olika sjuk-

domar vad och olika grejor kan leda till. Så att där så tror jag, inbillar jag

mig i alla fall att jag upptäcker saker o ting tidigare än förut (4).

Alla informanter beskrev att de snabbare kunde uppfatta tidiga varningssignaler efter

avslutad utbildning. De menade att de hade en klarare bild av problemet och kände sig

mer pålästa på de olika sjukdomstillstånd de råkat ut för i arbetet efter avslutad utbild-

ning. De framhöll att detta bidrog till att förmågan att förekomma plötsliga försäm-

ringar hade förbättrats efter utbildningen. De menade sig även fått större kunskap om

vilka varningssignaler som kunde förväntas vid olika sjukdomstillstånd. Erfarenheten

och utbildningen inom ambulanssjukvården betonades av flera, informanterna menade

att det fanns en god förmåga även innan utbildningen, men skillnaden var att de kunde

se de små förändringarna bättre, till exempel upptäcka smärta genom att analysera pati-

entens utseende och reaktioner på ett bättre sätt.

Men i stort sett så har jag ju en större kunskapsbredd nu, så jag kan ju kan-

ske identifiera fler varningssignaler så att säga (2).

Jag har nog blivigt mer uppmärksam men om det beror på utbildningen el-

ler eh… att man har fått mer vana det kan jag inte riktigt svara på (5).

En kombination av ökad erfarenhet och kunskap beskrevs som en tänkbar förklaring till

förbättrad förmåga. Att ange vad som kom ifrån utbildningen och vad som var erfaren-

het var svårt för informanterna att avgöra. De menade att yrket ställer specifika krav och

utbildningen till sjuksköterska är av allmän karaktär. Det faktum att sjuksköterskan är

ytterst ansvarig för patienten sågs bidra till ökad noggrannhet och uppmärksamhet på

försämringar hos patienten. Det framkom att när de såg tillbaka på sig själva som am-
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bulanssjukvårdare uppfattade de sig inte som slarviga eller oaktsamma men ändå upp-

levdes en ökad noggrannhet efter utbildningen.

Man känner kanske ett ökat ansvar idag tack vare att man då är den i bilen

som har det yttersta ansvaret för patienten. Eh… så kanske man… man kan-

ske blir lite mer noggrann i sina arbetsuppgifter (6).

Att effektivt hantera snabbt skiftande situationer

På frågan om informanterna kunde se några skillnader efter utbildningen när det gällde

att hantera oförutsedda situationer på bästa sätt uppgav flera att när det gällde situa-

tioner som till exempel lungödem eller hjärtstopp var det inte några direkta skillnader.

Internutbildningen inom ambulanssjukvården hade bidragit med god kunskap inom des-

sa områden. Skillnaden i att använda tillgängliga resurser på bästa sätt handlade

mest om förhållandet mellan informanterna och ambulanssjukvårdarna. Arbetsfördel-

ningen hade ändrats ifråga om ansvarsfördelning och vem som skulle utföra de mer

avancerade behandlingsåtgärderna. Ambulanssjukvårdarnas erfarenhet skattades högt i

informanternas svar.

Har jag en helt grön sköterska kontra en erfaren ambulanskille så väljer jag

ambulanskillen, så att jag ser väl kanske mest vilken person är det. Det styr

mig (1).

Säkerhet var något som många beskrev som en skillnad före och efter utbildningen.

Men säkerheten upplevdes olika i olika situationer och ökat ansvar var en sak som på-

verkade säkerheten både positivt och negativt. Innan utbildningen fanns det större ut-

rymme att diskutera frågeställningar kollegor emellan. Nu upplevdes en förväntan att

sjuksköterskan skulle fatta de rätta behandlingsbesluten från ambulanssjukvårdarna.

Ja, eh… osäkerhet framför allt, eh… eftersom man… helt plötsligt så är

det… helt plötsligt men… eh… när det är någonting som… verkar svårt…
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och krångligt… då förväntas… man som sjuksköterska då kunna ta det be-

slutet och stå för det eh (6).

En tidigare rädsla för olika situationer uppgavs minska genom en ökad kunskap. Detta

ledde också till en större trygghet på den utrustning som fanns med i ambulansen. Ett

mer metodiskt arbetssätt att hantera oförutsedda situationer och att i tid förutse dessa

samt ökade möjligheter till behandling av patienten angavs också som exempel på något

som upplevdes öka tryggheten för informanterna.

Jag jobbar nog metodiskare på ett annat sätt… mer man kan göra för pati-

enten ger ju också en ökad trygghet för egen skull också man vet att man

oftast inte behöver stå där som fallen från skyarna (4).

Att utföra och övervaka behandling

När det gällde att administrera och hantera läkemedel på ett korrekt och säkert sätt

var alla eniga om en stor skillnad före och efter utbildningen. Utbildningen hade bidra-

git till ökade kunskaper i att slå upp och förstå vad som står i farmakologisk litteratur.

Det hade blivigt lättare att ha kontakt och föra en dialog med läkare om olika använd-

ningsområden för specifika preparat. Men orsakerna uppgavs inte bara vara utbildning-

en utan även möjligheten att som färdig sjuksköterska kunna gå in och arbeta på olika

vårdavdelningar vilket medförde ökad rutin i läkemedelsadministrering och hantering.

Arbetsuppgifter som inte var så vanliga inom ambulanssjukvården blev mer rutinmässi-

ga och för patienterna innebar detta i vissa fall snabbare läkemedelsbehandling vid svåra

sjukdomar eller smärta.

Där… där… det tycker jag är en verkligt stor… skillnad om man säger så

för där… tack vare att man… dels är det praktiken och dels att man har

jobbat på sjukhus så har man fått en helt annan vana och dra upp och ge

(6).
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Informanterna uppgav att de efter utbildningen hade större möjlighet att ge patienterna

behandling med läkemedel. Som exempel på detta angavs den ökade möjligheten att ge

smärtlindring.

På patienter som man egentligen inte hade gjort några medicinska åtgärder

annars tidigare det har ju skilt sej efter utbildningen dom får en annan be-

handling. Just på grund av att man har möjligheten att ge dom det (4).

Synen på kunskap före respektive efter utbildning

Uppfattningar angående tillräckliga eller otillräckliga kunskaper när dessa sjukskö-

terskor arbetade som ambulanssjukvårdare var lätta att utläsa. Två av sex infor-

manter menade innan de utbildade sig att deras kunskaper inte var tillräckliga.

Nej, tillräckliga kunskaper ansåg jag inte att jag hade. Och inte… min

uppfattning om kunskap är det att de e ju mer man lär sej ju mer förstår

man att man inte kan (4).

Övriga fyra upplevde att de innan utbildningen tyckte sig ha den kunskap de behövde

för att utföra det arbete de gjorde.

Tillräckliga kunskaper… jaa du…Jo men man löste ju det problemet som

uppstod så självklart… (3).

Av dessa fyra informanter hade två ändrat uppfattning efter utbildningen. De menade

alltså att de inte hade tillräckliga kunskaper då de arbetade som ambulanssjukvårdare.

De andra två menade även efter utbildningen att de som ambulanssjukvårdare hade kun-

skaper som var tillräckliga för att utföra yrket. Ingen av informanterna menade att de

hade dåliga kunskaper som ambulanssjukvårdare inom något av de kompetensområden

intervjun innefattade. Enligt informanternas åsikt innebar ambulanssjukvårdens delega-

tionsförfarande med återkommande utbildningar och examinationer god kompetens.
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Öh… det är ju en skillnad idag jämfört med då så att jämför jag mig med

idag och då så tycker jag i efterhand att jag inte hade tillräckliga kunskaper

men när jag var ambulanssjukvårdare så tyckte jag absolut att jag hade det

(5).

Ja… inom dom ansvarsområdena som vi har idag, så tycker jag nog många

gånger att… att ambulanssjukvårdare har tillräckligt med kunskaper för att

lösa dom situationerna, ja (6).

När de två som hade ändrat åsikt tillfrågades vad som fått dem att ändra sig framkom

några olika faktorer. Utbildningen hade givit en större vana på att läsa och ta till sig

litteratur och efter utbildningen fortsatte detta sökande i böcker och artiklar.

Ja, men det är ju utbildningen alltså det är att man har läst betydligt mer

man har inte bara läst hur man drar upp en medicin utan sociologi och psy-

kologi o… man har en annan bredd. Du ser saker på ett bredare sätt (5).

De framförde att utbildningen också hade lett till att de insatser och moment som utför-

des blev värderade på ett annat sätt än tidigare. Mera eftertanke om vad åtgärden inne-

bar och vad som sades i litteraturen om likartade tillstånd.

Ja, det är ju en mer… ja, alltså dom här tre åren på sjuksköterska, dom har

ju gett… dom ger ju en trygghet… alltså rent teoretisk trygghet och på

den… den… basisen kan man ju värdera sitt tidigare handlande (2).

Sjuksköterskeutbildningens relevans

På frågan om utbildningen till sjuksköterska hade bidragit till förändrade kunska-

per inom kompetensområdena visade informanterna på den ökade kontakten och för-

ståelsen för resten av vårdkedjan. Detta tillkom både via praktisk- och teoretisk under-

visning. Genom hela utbildningen utvecklades också en studiemetod. Förmågan att ta

till sig litteratur förfinades och det uppstod även ett intresse att efter skolans slut fort-
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sätta läsa på egen hand. Skolan gav en grund som sedan var och en kunde bygga vidare

på efter eget behov. När nya läkemedel eller frågeställningar dök upp var det lättare att

läsa den information som behövdes efter utbildningen. Detta var också något nödvän-

digt. Samtliga menade att det behövdes mer kunskap, utbildningen gör inte någon färdig

för sjuksköterskeuppgifter inom ambulanssjukvården. De uppgav att det hela tiden ford-

rades uppdateringar och skolan hade bidragit med verktyg för att kunna söka och ta till

sig information.

Du får det här att det är du som skall leta va, litegranna. Dom ger dig en…

kan vi säga en grund och sen skall ditt eget sug eller din nyfikenhet leda

fram till att du tar reda på själv (1).

Utbildningens samansättning där människor med lång vårderfarenhet blandades med

personer med annan bakgrund bidrog till att grupparbeten och diskussioner också gav

ett stort erfarenhetsutbyte.

På frågan om arbetssättet på en olycksplats skiljde sig före respektive efter utbild-

ningen uppgavs mycket små förändringar. Utbildningen gav inga nya kunskaper, erfa-

renhet av tidigare arbete vägde tyngst. Informanterna beskrev att patientens skador och

olyckans geografiska plats var avgörande för hur mycket tid som skulle läggas på en

olycksplats innan patienten transporterades till sjukhus.

Det beror ju helt på patientens tillstånd och eh… vilka skador han har. Ska-

dor som kräver kirurgi så är det ju i stort sätt att komma iväg snabbt som

gäller (4).

En av sex informanter uppgav att det idag efter utbildningen kan ta något längre tid på

sig vid en olycksplats än innan. Lite mer tonvikt läggs på kontroll av exempelvis blod-

tryck, puls och pupiller. Övriga informanter menade att det inte fanns några direkta

skillnader i arbetssättet på en olycksplats före transport till sjukhus. På patienter med

smärta menade de att de i ett tidigare skede kunde ge behandling. Medvetslösa patienter
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prioriterades precis som förut. Omhändertagandet av skall- rygg- och nackskador sked-

de precis som innan.

Inte på själva olycksplatsen, nej. Jag jobbar väldigt likt… både före och…

nej det är inga stora skillnader alls. Utan det är ju mest behandlingsrutiner

som vi har från ambulansen som man jobbar utefter. Det skiljer sig ingen-

ting i den biten i alla fall (3).

Några skillnader som framhölls var att en ökad försiktighet upplevdes på grund av

känslan av totalansvar för patienten och eventuella felbehandlingar. Tack vare ökad

kunskap om hela vårdkedjan kunde patienten förberedas bättre på vad den fortsatta vår-

den skulle innehålla. Förmågan att överrapportera till mottagande personal på sjukhuset

hade också förbättrats, betoning kan läggas på mer betydelsefulla observationer av pati-

entens tillstånd.

På frågan om vad informanterna menade vara lämplig utbildning för arbete i ambu-

lans innan de genomgått sjuksköterskeutbildningen var alla utom en informant överty-

gade om att en utbildning specialinriktad mot ambulanssjukvård, likt den amerikanska

paramedicutbildningen var mest lämplig.

I USA så har dom ju paramedics, den tyckte jag verkade väldigt bra för att

det var en utbildning som var skräddarsydd just för ambulansen (5).

På frågan om de har samma uppfattning idag, efter utbildningen, menade alla att sjuk-

sköterskeutbildningen är mest relevant. Uppfattningen att en specialinriktad utbildning

mot ambulanssjukvård som den lämpligaste, hade fått ge vika för sjuksköterskeutbild-

ningen som de menade ger möjligheter till arbete inom hälso- och sjukvårdens sluten-

vård vilket kan tillföra ambulanssjukvården erfarenhet och ny kunskap. Informanterna

pekade också på fördelen av att efter sjuksköterskeutbildningen kunna söka lämpliga

vidareutbildningar.
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Då menar jag på så sätt att du kan bygga på med specialistutbildningar, du

kan jobba överallt inom vården (1).

Informanterna betonade också att sjuksköterskor utan vidareutbildning inte har tillräck-

lig kompetens för arbetet. Sjuksköterskeutbildning tillsammans med lång erfarenhet av

ambulanssjukvård sågs dock vara tillräcklig.

Ja, absolut. Och jag tror inte… det är bra att sätta en helt nyutbildad skö-

terska i en ambulans, som inte har någon erfarenhet, det tror jag inte utan

att då bör man ha gått… absolut ha gått någon vidareutbildning innan det

tror jag för det… den är så pass bred så att man lär sig inte något… eh…

ambulansjobb på sjuksköterskeutbildningen (6).

Ambulanssjukvård sågs innehålla mer än bara patienter med svåra sjukdomar och

olycksfall. Som exempel angavs ensamma gamla människor med skiftande behov. Ut-

bildning till sjuksköterska hade givit ökad kunskap att kunna se till patientens hela situ-

ation menade informanterna. Att kunna ge förslag på utökad hemtjänst eller hemsjuk-

vård och skriva ner detta i journalen är positiva saker som sjuksköterskeutbildningen för

med sig inom ambulanssjukvården.

… och det kan handla om att bara observera om patienten har hemtjänst

eller hemsjukvård, hur ser det ut i hemmet, och bara tänka den tanken och

kanske skriva ner det på journalen (5).

DISKUSSION

Resultat

Det faktum att ambulanssjukvård är ett yrke med specifika kompetenskrav som inte

låter sig läras enbart genom formell utbildning är ett konstaterande informanterna ofta

återkommer till. Praktisk erfarenhet framhålls således som en viktig källa till kunskap.

Det framkommer också i en undersökning av Sjöström och Johansson (2000). Där for-
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muleras på vilket sätt ambulanssjukvårdare menar att lärandet till ambulanssjukvårdare

sker:

• genom egen erfarenhet

• genom att lyssna till andras berättelser

• genom organisering och modifiering i situationer.

Egen erfarenhet har i undersökningen delats in i:

• genom utbildning

• genom erhållen erfarenhet av ett antal patienter och dess variation

• genom reflektion.

Ambulanssjukvårdare med lång yrkeserfarenhet tillsammans med den fortlöpande inter-

na utbildningen som har tillhandahållits genom åren värderades högt av informanterna.

Flera menade också att denna utbildningsnivå gav tillräckliga kunskaper inom de under-

sökta kompetensområdena för arbete i ambulans. Denna uppfattning delades inte av

sjuksköterskor i den undersökning Suserud och Haljamäe (1997b) redovisat. Dessa

sjuksköterskor menade att ambulanssjukvårdarnas kunskaper i många fall var bristfälli-

ga. En tänkbar anledning till detta kan vara att informanterna i föreliggande studie själva

har varit verksamma som ambulanssjukvårdare. Huruvida sjuksköterskorna i Suserud

och Haljamäes undersökning hade denna erfarenhet framgår inte.

Johansson (1988) menar att slutprodukten av en utbildning inte alltid består av hand-

lingar. Den medför också ett förändrat sätt att tänka och reflektera. Furåker (2001) fast-

slår också att sjuksköterskeutbildningens akademisering har lett till ett mer abstrakt in-

nehåll i kursplanen. Bentling (1995) skriver att kompetens och yrkesskicklighet beskrivs

som praktiskt intellekt vilket innebär att det fordras kvalificerat tankearbete även i prak-

tiska arbeten. Denna kombination av tanke och handling framhåller också informanterna

som viktig.

De skillnader i arbetssätt före respektive efter avslutad sjuksköterskeutbildning som

informanterna angav var i huvudsak inriktade på hur de resonerade kring olika problem

och syn på patienten, samt dennes situation och omgivning. Informanterna angav inga

eller relativt små förändringar i det praktiska handlandet. Orsaken till detta sades bero i
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huvudsak på den långa erfarenhet och den internutbildning de erhållit inom ambulans-

sjukvården. Informanterna menade att även om de inte utförde sitt yrke slarvigt innan de

utbildade sig till sjuksköterskor så har de efter utbildningen blivit än mer noggranna och

fått ett större helhetstänkande och ett mer metodiskt arbetssätt i omvårdnaden om pati-

enten. Medvetenhet om det ökade ansvaret det innebar att vara sjuksköterska framkom

som skäl till ökad noggrannhet. Informanterna menade att dessa förändringar tycktes

påverka patienterna positivt. Valet av omvårdnadshandlingar tycks föregås av ett mer

metodiskt och strukturerat sätt att tänka. Detta borde innebära en kvalitetshöjning i ar-

betet och risken för fel och misstag torde minska. Denna slutsats stöds av Bendz (1995)

som i sin avhandling betonar att allt eftersom kunskap och erfarenhet ökar, förändras

förmågan att uppfatta olika vårdsituationer. Ökad förmåga att väga in relevant data i

patientsituationer leder till tydligare struktur i omvårdnaden.

Flera informanter uppgav, utan att uppge några specifika fall, att det efter sjukskö-

terskeutbildningen inte var lika lätt att diskutera val av behandlingsåtgärder med ambu-

lanssjukvårdare, vilket är anmärkningsvärt. Informanterna upplevde att ambulanssjuk-

vårdarna ibland förutsatte att sjuksköterskorna skulle fatta beslut om behandling själva

utan inblandning från ambulanssjukvårdarna. Detta kan bero på att ambulanssjukvår-

darna har en känsla av att deras kunskaper inte längre anses vara tillräckliga. Det kan

också  vara en förväntan hos sjuksköterskorna, eller en kombination av båda. I och med

införandet av sjuksköterskor i ambulanssjukvården har en ny situation uppstått när två

olika yrkeskategorier samarbetar. Det är rimligt att anta att denna förändring tar tid att

internalisera och att arbetsformen med tiden förbättras och förfinas samt att eventuella

motsättningar klaras ut.

I läkemedelshanteringen upplevde informanterna väsentliga skillnader efter utbildning-

en. Flera moment utfördes sällan inom ambulanssjukvården och erfarenhet och fördju-

pad kunskap hade inhämtats genom praktik och studier under utbildningen samt genom

arbete inom slutenvården efter utbildningen. Denna möjlighet till kompetensutveckling

hade inte i lika stor utsträckning varit genomförbar om utbildningen hade varit special-

inriktad mot ambulanssjukvård och inte lett till sjuksköterskelegitimation. På vårdav-
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delningar blev moment som att dra upp, blanda och administrera läkemedel mer rutin-

mässiga, vilket således har lett till att de även i ambulansen görs med större säkerhet.

Fem av informanterna menade före de utbildade sig till sjuksköterskor att lämplig ut-

bildning för arbete i ambulans var en specialiserad utbildning riktad mot ambulanssjuk-

vård. Som exempel angavs den amerikanska paramedicutbildningen. Denna uppfattning

delades av de ambulanssjukvårdare som medverkade i undersökningen som Suserud

(1998) redovisat. Inställningen tyder på att informanterna innan de genomgått sjukskö-

terskeutbildningen var inriktade på arbete enbart i ambulans. Endast en av de sex infor-

manterna menade att sjuksköterskeutbildningen var lämplig innan de utbildade sig. Ef-

ter utbildningen menade dock alla att denna utbildning var adekvat för arbete i ambu-

lans. Sjuksköterskekompetensen innebar möjligheten att skaffa sig rutin inom sluten-

vården på specifika omvårdnadsåtgärder som utövas inom ambulanssjukvården. Dess-

utom har det också medfört en större kunskap och förståelse för vad som väntar patien-

ten efter den prehospitala vården. Flera angav dock att vidareutbildning var önskvärt.

Denna uppfattning delas i undersökningar av både sjuksköterskor (Suserud, 1998) och

ambulansöverläkare (Sjöström & Johansson, 2000 och Suserud & Haljamäe, 1997c).

Sjuksköterskeutbildningen öppnar för denna möjlighet. Informanterna menade dock att

en erfaren ambulanssjukvårdare med sjuksköterskeutbildning hade tillräcklig kompetens

och erfarenhet för att arbeta inom ambulanssjukvården utan vidareutbildning.

Suserud och Haljamäes (1997a) undersökning visade att sjuksköterskor utan prehospital

erfarenhet i mindre utsträckning använde arbetssättet load and go. De tenderade att

stanna på en olycksplats för att utföra behandlingar enligt principen stay and play. I

föreliggande arbete hade informanterna lång erfarenhet av prehospital sjukvård före

utbildningen till sjuksköterska. Resultatet visar att de i ingen eller ringa utsträckning

ändrat sitt sätt att arbeta på en olycksplats. Utbildningen till sjuksköterska har i det här

fallet således inte lett till en ökad benägenhet att tillämpa stay and play. Studier visar

dock att personal med högre kompetensnivå använder mer tid för behandling på en

olycksplats (Sjöström & Johansson, 2000). Nicholl, Hughes, Dixon, Turner och Yates

(1998) redovisar i en omfattande engelsk studie att specialutbildad ambulanspersonal

(paramedic) spenderar två minuter längre tid på en olycksplats än ambulanspersonal
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med lägre utbildningsnivå. Rainer, Houlihan, Robertson, Beard, Henry och Gordon

(1997) har i sin studie också visat att högre kompetensnivå medför att längre tid läggs

på en olycksplats. Noterbart är att Nicholl m fl. (1998) kommit fram till att de arbetssätt

paramedic tillämpar ökar risken för död genom stora blödningar, däremot blir utgången

bättre för de som överlever.

Metod

Studien avgränsades till att omfatta sjuksköterskornas syn på lämplig utbildningsnivå

för arbete inom ambulanssjukvård samt eventuella skillnader i arbetssätt efter avslutad

sjuksköterskeutbildning. Valet av informanter föregicks av omfattande diskussioner.

Relevansen i att välja informanter som hade minst fyra års erfarenhet som ambulans-

sjukvårdare och inte varit färdiga sjuksköterskor i mer än två år framstod efter intervju-

erna som ett riktigt val. Alla informanter kunde identifiera sig både i rollen som tidigare

ambulanssjukvårdare och nuvarande sjuksköterska. Urvalet gjordes i Västra Götalands-

regionen och omfattade endast ett begränsat antal informanter vilket innebär att resul-

tatet inte kan generaliseras till hela landet. Könsfördelningen består enbart av män vil-

ket till viss del speglar könsfördelningen på ambulanssjukvårdare inom ambulanssjuk-

vården i Västra Götaland.

Författarna hade begränsade erfarenheter av att göra intervjuer varför en utvärdering

tog vid direkt efter varje intervjutillfälle. Syftet var att de frågor som hade varit svåra

för informanterna att förstå skulle tydliggöras. Detta resulterade i att första intervjun

varade nästan en timma medan de andra fem var klara efter cirka 30-40 minuter.

Patel och Davidsson (1994) belyser det faktum att ett svar från en informant inte består

enbart av ord. Det finns även ett nonverbalt språk som innefattas av gester, mimik och

pauser. I transkription kan detta bara belysas i begränsad omfattning. För att komma så

nära det uttryck som informanterna gav markerades pauser och tveksamheter i svaren

med punkter och bokstäver som visade på eftertanke innan ett svar gavs. Gester och

mimik går dock inte att utläsa och därför har vi inte tagit någon hänsyn till detta i re-

sultatet.
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För att på ett naturligt och avslappnat sätt genomföra intervjuerna valde vi att använda

bandspelare. Nyberg (2000) menar att intervjuprocessen kan störas av att anteckningar

förs under intervjun. Vår uppfattning var också att inspelade intervjuer gav ökad möj-

lighet att få ett så omfattande svarsunderlag som möjligt. Detta belyser också Nyberg

(2000) som menar att viktig information kan gå förlorad om enbart anteckningar förs.

Transkriptionerna blev omfattande men strukturerade. I och med att alla informanter

intervjuades efter samma frågeguide kom svaren i stort sett i samma ordning på

transkriptionen. Materialet blev därmed lättöverskådligt och jämförelser kunde göras

mellan informanterna i varje frågeställning.

Det bör understrykas att valet av metod endast fångar informanternas åsikter och inte

faktiska förhållanden, men det ger ändå viktiga indikationer på vilka förändringar ut-

bildningen till sjuksköterska medför. Föreliggande arbete omfattar ett begränsat antal

informanter. Det skulle vara av intresse att ta reda på om resultatet blir det samma vid

ett större urval och i ett större geografisk spridningsområde. En annan intressant fråga

att undersöka vidare är om och i så fall hur patienter upplever den förändrade kompe-

tensnivån inom ambulanssjukvården. Vidare fokuseras i denna studie vad informanter-

na anser, upplever och känner. Intressant vore att undersöka vilka faktiska skillnader

sjuksköterskeutbildningen kan ha bidragit till.

Konklusion

Resultatet tyder på att utbildningen till sjuksköterska har bidragit med förbättrad studi-

eteknik samt ökad förmåga att söka ny kunskap. Efter sjuksköterskeutbildningen tas

större hänsyn till patientens hela situation. Sättet att tilltala och ställa frågor har utveck-

lats till mer välgrundade strategier. Det finns en bredare tanke med de frågor som ställs

och svaren analyseras utifrån ett vidare perspektiv. Inom läkemedelshantering angavs

genomgående stora förändringar. Informanterna beskrev att de efter utbildningen till

sjuksköterska upplevde betydligt större säkerhet vid läkemedelsgivning.
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Uppfattningen om vad som är en relevant utbildning för arbete i ambulans har föränd-

rats från en specialiserad ambulansutbildning innan de utbildade sig, till sjuksköterske-

utbildning efter avslutad utbildning. Orsaker som angavs var bland annat att sjukskö-

terskekompetensen innebär möjligheter att arbeta med olika typer av vård som tillför

ambulansyrket erfarenhet. Sjuksköterskeutbildningen har också öppnat möjligheten att

söka lämpliga vidareutbildningar, exempelvis inom prehospital akutsjukvård.
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Bilaga 1

Frågeguide

1. Hur skiljer sig ditt sätt att arbeta idag jämfört med innan Du utbildade dig till sjuk-

sköterska när det gäller att:

a) snabbt uppfatta vad som är patientens problem och vidta lämpliga

åtgärder?

b) uppfatta tidiga varningssignaler och förekomma försämringar innan

patienten uppvisar symtom?

c) hantera oförutsedda situationer och använda tillgängliga resurser på

bästa sätt?

d) administrera läkemedel på ett korrekt och säkert sätt?

2. Om Du tänker tillbaka på när Du arbetade som ambulanssjukvårdare, ansåg Du då

att Du hade tillräckliga kunskaper inom dessa kompetensområden?

3. Har Du samma åsikt idag?

a) Om ja – utveckla Dina tankar

b) Om nej – Berätta vad som har fått Dig att ändra åsikt.

4. Har utbildningen till sjuksköterska bidragit till att Din kunskap förändrats inom des-

sa kompetensområden?

a) Om ja – på vilket sätt

b) Om nej – utveckla dina tankar

5. Har ditt sätt att arbeta på en olycksplats ändrat sig före respektive efter Du utbildade

dig till sjuksköterska?

a) Om ja – på vilket sätt
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b) Om nej – utveckla dina tankar

6. Vilka var Dina egna åsikter om vad som var en lämplig utbildning för arbete i am-

bulans innan Du utbildade Dig till sjuksköterska?

7. Har Du samma åsikt idag?

a) Om ja – utveckla Dina tankar.

b) Om nej – berätta vad som har fått Dig att ändra åsikt.
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Bilaga 2

Brev till stationschefer

Munkedal/Strömstad 021128

Till ansvarig stationschef

Hej!

Vi heter Hasse Zetterman och Bosse Markendal och studerar tredje året till sjuksköter-
skor på Högskolan Trollhättan/Uddevalla, Institutionen för omvårdnad. Vi håller nu på
med vår C-uppsats som omfattar 10 poäng. I vår uppsats har vi valt att göra en inter-
vjustudie. Syftet med studien är att belysa hur erfarna ambulanssjukvårdare som har
utbildat sig till sjuksköterskor arbetar före respektive efter sjuksköterskeutbildningen
och hur sjuksköterskeutbildningen har påverkat yrkeskompetensen. Med anledning av
detta skulle vi vilja ha Ert tillstånd att intervjua lämpliga anställda. Vi tar kontakt med
Er inom några dagar. Har Ni några frågor går det utmärkt att kontakta oss.

Med vänliga hälsningar

Hasse Zetterman
0524-126 86
hasse.zetterman@telia.com

Bosse Markendahl
0526-215 66
bosse.m@sverige.nu

Handledande lärare
Hans Rystedt
0521-26 42 56
hans.rystedt@htu.se
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Bilaga 3

Brev till informanter

Munkedal/Strömstad 021128

Till utvalda sjuksköterskor, verksamma i ambulanssjukvården i Västra Götaland.

Hej!

Vi heter Hasse Zetterman och Bosse Markendal och studerar tredje året till sjuksköter-
skor på Högskolan Trollhättan/Uddevalla, Institutionen för omvårdnad. Vi håller nu på
med vår C-uppsats som omfattar 10 poäng. I vår uppsats har vi valt att göra en inter-
vjustudie. Syftet är att ta belysa hur erfarna ambulanssjukvårdare som har utbildat sig
till sjuksköterskor arbetar före respektive efter sjuksköterskeutbildningen och hur sjuk-
sköterskeutbildningen har påverkat yrkeskompetensen. Med anledning av detta skulle vi
vilja få möjlighet att intervjua Er. Intervjun tar ca. 1 timme. Det är naturligtvis helt fri-
villigt och du kan när som helst avbryta din medverkan. All data kommer att behandlas
konfidentiellt. Vi tar inom kort kontakt med Er för att höra om Du är intresserad att
medverka.
Har Du några frågor går det bra att kontakta oss.

Med vänliga hälsningar

Hasse Zetterman
0524-126 86
hasse.zetterman@telia.com

Bosse Markendahl
0526-215 66
bosse.m@sverige.nu

Handledande lärare
Hans Rystedt
0521-26 42 56
hans.rystedt@htu.se
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