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Kursinformation 
 
Välkommen till kursen ambulanssjukvård, verksamhetshetsförlagd utbildning I, O7084H, 
7.5 hp. Kursen ges under vecka 44-02 och innefattas av fyra veckor verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) med en campusvecka (v. 46). För övrigt är kursen nätbaserad vilket innebär 
att undervisning och seminarier sker via nätbaserade informations- och 
kommunikationsverktyg, baserat på självständiga studier individuellt och i grupp. Omvårdnad 
är fokuset i kursen inom prehospital akutsjukvård och läses parallellt med kursen Medicinsk 
vetenskap inom ambulanssjukvård, M7002H, 7.5 hp som har fokus på den medicinska 
bedömningen. I prehospital akutsjukvård är bedömning av omvårdnadsbehov liksom den 
medicinska bedömningen specialistsjuksköterskans ansvarsområden. I denna första VFU kurs 
kommer du att få möta patienter som är i behov av akut sjukvård, deras närstående och de 
behov som uppstår i samband med akut sjukdom och skada. Samtidigt kunna reflektera över 
den egna kunskapen och agerande i situationen. Under kursen kommer du också ges möjlighet 
att både teoretiskt och praktiskt ta del av ambulansfordonet som en vårdkontext och vad detta 
innebär för vård och omvårdnad av patient, framförande av fordon, utrustning, lagar med mera.  
 
Kursen utgår från beskrivningen av omvårdnad som finns vid avdelningen för omvårdnad och 
medicinsk teknik vid Luleå tekniska universitet: 
 

Omvårdnadsvetenskapens centrala begrepp är människa, hälsa, miljö och 
omvårdnadshandlingar. Omvårdnad syftar till att hjälpa och stödja en person och 
dennes närstående i det dagliga livet i syfte att förbättra hälsa, förebygga ohälsa och 
sjukdom samt återställa och bevara hälsa. Omvårdnad syftar även till att befrämja 
läkande och välbefinnande hos personen, samt underlätta ett liv med långvarig 
sjukdom, funktionsnedsättning, lidande och att ge möjlighet till en värdig död.  
 
I den prehospitala kontexten har specialistsjuksköterskan inom ambulanssjukvård 
ett omvårdnadsansvar främst för patienten men också för dennes närstående. Detta 
innebär att parallellt med den medicinska bedömningen ska patienten i första hand 
vara delaktig och berätta om sina upplevelser, och om det är möjligt skall 
närståendes delaktighet ges utrymme. Din roll som sjuksköterska är då att bedöma i 
vilken mån detta är relevant för patienten och den preliminära diagnosen, fortsatta 
åtgärder samt behandling.  

 
Kursansvarig  
Helena Nord Ljungquist, universitetslektor, leg. sjuksköterska med specialistutbildning inom 
intensivvård. Avd. för omvårdnad och medicinsk teknik, LTU. 
 
Examinator  
Åsa Engström, professor i omvårdnad, leg. sjuksköterska med specialistutbildning inom 
intensivvård. Avd. för omvårdnad och medicinsk teknik, LTU. 
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Kursens mål 
 

Mål/Förväntat studieresultat, efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
 

 bedöma, åtgärda, utvärdera och dokumentera patienters behov av 
omvårdnadsinterventioner och medicinskt indicerade åtgärder i en prehospital kontext 

 
 visa självkännedom med en reflekterande empatisk förmåga likaså visa på ett 

professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående samt till personal 
 
 förklara och förstå funktionen av ambulansfordon och använda den medicintekniska 

utrustning som används i prehospital vård 
 

 förklara och förstå hur samverkan med olika instanser via kommunikationsutrustning 
fungerar och hur vårdkedjan fungerar prehospitalt 
 

 tillämpa aktuella lagar och författningar i området 
 

 dokumentera vetenskapligt och kunna redogöra för olika kvalitativa forskningsmetoder 
samt formulera forskningsfrågor utifrån kvalitativ forskningsdesign 
 

 identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin 
kompetens 
 

Kursöversikt 
 
Vecka Aktiviteter Uppgifter och examination 

44 
 
 
45 
 
 
 
 
46 

Kursintroduktion 
 
 
Seminarie i kvalitativt metod 
och design. 
 
Självständiga studier 
 
Campusdagar enligt schema 

Självständiga studier individuellt och i grupp enligt 
beskrivning 
 
Torsdag den 10/11, se gruppindelning. 
 
Förberedelser inför campusvecka 46 med inspelade 
föreläsningar och digital utbildningar. 
 
Tisdag den 15/11 – torsdag den 17/11 på LTU 

 
47-50 
 
51-52 
 
1 
 
 
2 
 
 

 
VFU 
 
Självständiga studier  
 
Reflektionsseminarie enligt 
Gibbs 
 
Inlämning av individuell 
kvalitativ examensuppgift,  
del 1 och 2. 

 
Mittbedömning v. 48 och slutbedömningssamtal v. 50 
 
Självständiga studier/uppgifter 
 
Onsdag den 4/1, se gruppindelning. 
 
 
 
Söndag den 15/1, senast kl. 23:59 
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Kursens genomförande 
 
Pedagogisk grundsyn 
Under denna kurs är ambitionen att du utvecklar en förståelse och djupinlärning av kursens 
mål. Detta betyder att du ser samband mellan begrepp och fenomen som studeras. Ett djup 
inriktat lärande stimuleras av egen aktivitet, i interaktion med andra samt med anknytning till 
din tidigare kunskap och erfarenhet. Klimatet ska präglas av en tillåtande attityd för olika 
åsikter - så att trygghet skapas i gruppen. Vår roll som lärare är att skapa en inlärningsmiljö 
med klara mål, god undervisning och studieuppgifter som stimulerar dig och gör det intressant 
för dig att lära dig stoffet. En förtroendefull relation mellan dig som student och oss som lärare 
är en förutsättning för att du ska våga ställa frågor och känna stöd i ditt lärande. I kursen sker 
lärandet enskilt eller i grupp med hjälp av litteraturstudier, föreläsningar, verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU), laborationer, studieuppgifter och seminarier (se beskrivning nedan).  
 
Introduktion 
Kursintroduktion sker vecka 44 via Zoom. Länk hittar du i Canvas i kursrummet O7084H. 
Under kursintroduktionen presenteras kursplan, studiehandledning och kurslitteratur. 
Kursplanen är ett värdedokument som ger dig en övergripande bild av kursen. 
Studiehandledningen är ett redskap du har som stöd att genomföra kursen och nå målet med 
kursen. Under kursintroduktionen har du möjlighet att ställa frågor gällande kursen varför du 
rekommenderas att ta del av kursplan och studiehandledning inför kursintroduktionen.  
 
Föreläsningar och laborationer 
Föreläsningar erbjuds inom valda moment i kursen. Dessa ges via Zoom eller som inspelade 
föreläsningar. Praktiska moment i form av laborationer/stationsövningar kommer att erbjudas 
under campusdagarna v.46. Dessa utförs i mindre grupper enligt grupplista i Canvas och finns 
schemalagt i Time Edit.  
 
Examination  
Verksamhetsförlagd utbildning 6 hp och individuell skriftlig tentamen 1,5 hp enligt kursplan. 
Examinationen syftar till att utvärdera att du nått kursens mål.  
 
Plagiat 
Den individuella skriftliga tentamen granskas gällande plagiat med plagiatkontrollverktyg 
Urkund som du kan läsa mer om på webben: https://www.ltu.se/student/Planera/Mina-
rattigheter-och-skyldigheter/Fusk-och-plagiat-1.82281 
 
Krav för Godkänd kurs är att du har:  
Medverkat vid laborationer/stationsövningar och seminarier 
Uppnått god måluppfyllelse på VFU 
Skrivit individuell skriftlig kvalitativuppgift med betyget godkänd (G) 
 
Kursvärdering  
Dina synpunkter är viktiga för att kursen ska kunna utvecklas och det är därför mycket 
värdefullt att du lämnar in en utvärdering på kursen. En utvärderingsenkät kommer att skickas 
till din studentmejl. 
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Kurslitteratur    
 
*AMLS: Advanced Medical Life Support. National Association of Emergency Medical Technicians 

(NAEMT). (senaste upplagan). St. Louis, MO: Mosby/JEMS. 
*Clarke, D. & Ketchell, A. (red.) (senaste upplagan). Att vårda akut sjuka vuxna: prioriteringar vid 

bedömning och omhändertagande. Lund: Studentlitteratur. 
*Edberg, A. (red.) (senaste upplagan). Omvårdnad på avancerad nivå: kärnkompetenser inom 

sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur. 
*Jevon, P. & Ewens, B. (red.) (senaste upplagan). Att övervaka patienter med livshotande sjukdom. 

Lund: Studentlitteratur. 
*Kvale, S. & Brinkmann, S. (senaste upplagan). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 
*Lindén, M. & Öberg, P.Å. (red.) (senaste upplagan). Jacobsons teknik i praktisk sjukvård. Lund: 

Studentlitteratur. 
*Suserud, B. & Lundberg, L. (red.) (senaste upplagan). Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber. 
*Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (red.) (senaste upplagan). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och 

praktik. Lund: Studentlitteratur AB. 
*Willman, A. (red.) (senaste upplagan). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och 

klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 
 

*Litteraturen har använts i tidigare kurser 

 
Artiklar och rapporter 

Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. NursingPlus 
Open, 2, 8-14.  

Downe-Wamboldt, B. (1992). Content analysis: method, applications, and issues. Health Care for 
Women International, 13, 313-321. 

Elmqvist, C., Fridlund, B., & Ekebergh, M. (2008). More than medical treatment: the patient’s first 
encounter with prehospital emergency care. International Emergency Nursing, 16, 185-192. 

Graneheim, U H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, 
procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 105-112. 

Graneheim, U. H., Lindgren, B. M., & Lundman, B. (2017). Methodological challenges 
 in qualitative content analysis: A discussion paper. Nurse Education Today.  

Holmberg, M., & Fagerberg, I. (2010). The encounter with the unknown: nurses lived experiences of 
their responsibility for the care of the patient in the Swedish ambulance service. International 
Journal of Qualitative Studies in Health and Well-being, 5, 5098-. 

Lindseth, A., & Norberg, A. (2004). A phenomenological hermeneutical method for researching lived 
experience. Scandinavian Journal of Caring Science, 18, 145-153. 

Sandman, L., & Nordmark, A. (2006). Ethical conflicts in prehospital emergency care. Nursing Ethics, 
13, 592-607. DOI: 10.1177/0969733006069694 

Van Wihngaarden, E., Ven der Meide, M & Dahlberg, K. (2017). Researching health care as meaningful 
practice: Towards a nondualistic view on evidence for qualitative research. Qulitative Health 
Research. DOI: 1049732317711133.  
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Studieenhet 1: Verksamhetsförlags utbildning (VFU) 6 hp 
 
Under fyra veckor (v. 47 - v. 50) genomför du VFU inom ambulanssjukvård. VFU ska omfatta 
minst 30 timmar/vecka och minst 120 timmar totalt under VFU perioden. VFU kan 
inkludera dag, kväll, natt och helgskift. Du ska inte göra någon dygnstjänstgöring. 
 
Under din totala verksamhetsförlagda utbildning dvs. VFU I, II och III skall du minst ha: 
 
 Aktivt medverkat vid 60 ambulansutryckningar, varav minst 5 av dessa ska vara röda och 

minst 15 skall vara oranga patienter enligt RETTS triage. 
 

 Utfört minst 20 överrapporteringar av patient till slutenvård. 
 
All VFU är obligatorisk och planeras din i samråd med din handledare. Inför VFUn tar du 
kontakt med din handledare för att bestämma tid och informera om kursens mål.  
 

Bedömningssamtal 
 
Bedömningssamtalen görs vid två tillfällen; en halvtidsdiskussion och en avslutande 
bedömningsdiskussion. Halvtidsdiskussion sker gemensamt med dig som student och din 
yrkeshandledare samt ansvarig adjungerad klinisk adjunkt (AKA)/kursansvarig efter halva 
tiden av VFUn. Tid för samtalet är ca 45-60 minuter. Syftet med halvtidsdiskussionen är att 
diskutera styrkor och vad du behöver utveckla och förbättra under resten av VFU. Under detta 
tillfälle är det bra att gå igenom checklistan (som du finner i mapp VFU i Canvas) för att hinna 
medverka, genomföra, diskutera och reflektera över aktiviteter baserat på kursmålen.  
 
Avslutande bedömningsdiskussion sker gemensamt med dig som student och din 
yrkeshandledare samt ansvarig AKA/kursansvarig i slutet av VFUn. I samtalet skall du 
argumentera för din självskattning gällande förmågor och färdigheter utifrån kursens mål och 
det ska tydligt framgå hur du integrerar teori med praktiskt handlande. Bedömningssamtalet 
utgår från konkreta exempel av situationer från VFUn. Handledaren förbereder sig inför 
slutbedömningssamtalet genom att självständigt göra en värdering angående din utveckling mot 
yrkesprofessionen och kursens mål, med exempel som stödjer ställningstagandet.  
 
Tid för samtalet är ca 45-60 minuter. Handledaren gör även en sammanfattande skriftlig 
värdering i slutet av BeVut-formuläret. Signerat bedömningsunderlag och en sammanfattande 
skriftlig värdering ges till studenten som lägger in en kopia/foto i Canvasrummet. Observera att 
alla uppgifter med kontakt, telefon och skriftlig värdering måste vara tydliga och läsbara. Du 
som student sparar själv en kopia av formuläret.  
 
I halvtidsdiskussionen och avslutande bedömningsdiskussionen används stödmanualen, 
bedömningsformuläret BeVut samt checklista (under studieenhet 1: Verksamhetsförlags 
utbildning finns samtliga dokument). 
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Checklista finns i Canvas-rummet vilken används som stöd för inlärning. Samma checklista 
följer dig som student genom hela utbildningen. För vissa moment sker en progression under 
utbildningen, medan vissa moment kanske endast innefattar teoretisk förankring även efter sista 
VFU:n. Checklistan kan användas om stöd vid bedömningssamtal, utöver det betygsgrundande 
BeVut-formuläret. 
 
Dagbok för du under VFUn över de ambulansutryckningar som du medverkar vid. Tänk på att 
avidentifiera dessa så att inga personuppgifter framkommer. Exempel på formuleringar kan 
vara: 
 
”Nr 1: Prio 1, astma, man, behandling måttlig effekt, patient glömt att ta sin egen 
medicinering”. En till två rader/utryckning är tillräckligt. Detta kan vara till hjälp när du ska 
räkna ihop antal utryckningar och prio på dessa.  
 
Dagboksinläggen kan också vara till hjälp inför VFU bedömning då du utifrån BeVut 
formuläret får beskriva och exemplifiera med konkreta situationer de olika faktorerna som är 
aktuella i denna kurs. Du har också minnesstöd i dagboksinläggen för den checklista som 
diskuteras vid varje VFU bedömning. Du kommer även att ha användning av dagboken när du 
ska skriva ditt loggboksinlägg.  
 

Loggboksinlägg 

Under din VFU, ska du i Canvas göra minst ett loggboksinlägg. Syftet med denna uppgift är att 
du ska delge tankar och reflektioner om händelse som berört dig under den 
verksamhetsförlagda utbildningen, så att ett djupinriktat lärande stimuleras. Detta kan bidra till 
att en ny förståelse och på sikt ett förhållningssätt i din nya profession utvecklas. Ta hjälp av 
din dagbok och skriv om en händelse som du har varit med om under din VFU, dina tankar och 
reflektioner i samband med den aktuella händelsen, samt vilken lärdom händelsen förde med 
sig med hjälp av kurslitteratur och/eller vetenskapliga artiklar. Med reflektion menas i den här 
kursen att medvetandegöra vad du gör, hur du gör det och vilka tankar och känslor du handlade 
utifrån samt vilken ny förståelse och insikt detta ledde till. Tänk på att formulera dig så att 
ingen enskild person kan känna sig utpekad. Du ska även ge kommentarer/reflektioner till 
någon av dina kurskamraters diskussionsinlägg (minimum 1 inlägg/kurs). Du kanske har varit 
med om något liknande som du vill delge eller bara ge din reflektion på saken eller komma 
med frågor.  

Reflektionsseminarium baserat på VFU  
 
Under utbildningen och i kommande profession som ambulanssjuksköterska är förmågan till 
självkännedom och att kunna bedöma våra egna styrkor och svagheter väsentlig för att kunna 
ge en patientsäker vård. Vilken ny kunskap behöver jag utveckla? Det är viktigt att du under 
VFU dagligen reflekterar tillsammans med handledare och utvärderar dina behov av inlärning. 
Muntlig reflektion i grupp kommer att ske via ZOOM tillsammans med AKA (Torbjörn Frisk) 
och kursansvarig (Helena Nord Ljungquist). Reflektionen i grupp bygger på Gibbs 
reflektionsmodell som du hittar i under studieenhet 1. Utgå från en situation som du upplevt 
under din VFU. Det är tillåtet att välja samma händelse som du har beskrivit i loggboken. 
Förbered dig inför seminariet att diskutera och reflektera utifrån frågorna i Gibbs modell för 
systematisk reflektion. Tänk på sekretessen och avidentifiera inblandade personer. 
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Betygskriterier 
     
För betyget godkänt ska: 
 

 Du har fullföljt din verksamhetsförlagda utbildning dvs. varit aktivt närvarande 
under minst 30 timmar/VFU-vecka och totalt minst 120 timmar/VFU-period (max 
160 timmar). 

 Godkänd på lärandemålen för VFU I enligt BeVut. 
 Uppfyllt målen för loggboksinlägg. 
 Medverkat aktivt på reflektionsseminarie. 

 
 
Rutiner vid betyget icke godkänd:  
 

 Examinator/lärare skall med stöd av bedömningsunderlaget motivera betyget 
skriftligt  samt underteckna yttrandet. 

 Kursansvarig lärare planerar tillsammans med berörd student när och var han/hon 
skall genomföra den underkända kursen.  

 Underkänd kurs i verksamhetsförlagd utbildning omfattar    hela kursens längd. 
 

Studieenhet 2: Kvalitativa metoder 1.5 hp 
 
Del 1. Seminarie: kvalitativa metoder och studiedesign 
 

Syftet med seminariet är att fördjupa dina kunskaper om kvalitativa metoder och studiedesign.   
Förbered dig inför seminariet genom att identifiera ett problemområde inom ambulanssjukvård 
som kan beforskas. Formulera en frågeställning som syftar till att studera patienter och/eller 
närståendes upplevelser och som kan besvaras genom att använda kvalitativ metod.  
 
Litteratur:  
Kvale, S. & Brinkmann, S. (senaste upplagan). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur. 
Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 
105-112. 
 
 
Tips på referenslitteratur: 
Henricson, M. (Red.) (senaste upplagan). Vetenskaplig teori och metod: Från idé till 
 examination. Lund: Studentlitteratur. 
 
Ansvarig för seminariet: Ulrica Strömbäck, universitetslektor och Helena Nord Ljungquist, 
universitetslektor 
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Del 2. Individuell skriftlig tentamen i kvalitativ rapport 
 
Den skriftliga inlämningsuppgiften består av två delar.  
 
Första delen ska omfatta maximalt fyra sidor. Rubriksätt och numrera de tre uppgifterna.  
   

 Välj en patient där du har utfört en prehospital omvårdnadsåtgärd på, diskutera sedan 
möjligheten till kvalitetsförbättring utifrån någon av de sex kärnkompetenserna: 
personcentrerad vård, teamarbete, evidensbaserad vård, 
kvalitetsutveckling/förbättringskunskap, säker vård eller informations- och 
kommunikationsteknik, se inspelad föreläsning gällande kärnkompetenser av 
universitetslektor Eva Lindgren.  
 

 I uppgiften skall följande ingå:  
 

1. En kort anamnes av patienten. 
  

2. Beskrivning av indikation för åtgärd.  
 

3. Ge ett förslag på kvalitetsförbättring och argumentera för detta kopplat till någon av de 
sex kärnkompetenserna.  

Andra delen ska omfatta maximalt fyra sidor.  
 

 Du kommer ta del av en transkriberad intervju där en anhörig beskriver sin upplevelse 
av mötet med bland annat ambulanspersonal i sitt hem. 
 

Du ska analysera intervjun samt reflektera över den genomförda intervjuns 
styrkor/svagheter. Områden som du ska beröra när du diskuterar dessa för- respektive 
nackdelar är; kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod, intervjuteknik kopplat till en 
kritisk granskning av intervjun. Referera till kurslitteratur och metodartiklar.  
 
För ett etiskt resonemang om genomförande av kvalitativa forskningsintervjuer, kopplat till 
konfidentialitet och informerat samtycke. Referera till kurslitteratur och metodartiklar. 
 
Ge förslag på en kvalitativ metod för analys som du skulle kunna använda dig av, motivera 
valet och beskriv hur du går tillväga utifrån en vald metodartikel. 
 

Utformning av rapport: 
Försättsblad (finns inlagt under uppgifter) 
Radavstånd 1.5, Times New Roman, Teckenstorlek 12 
Rak vänstermarginal 
Sidnumrering höger nedre kant, ej på försättsblad 
Ett språk som är begripligt, grammatiskt korrekt och följer vedertagna principer 
Referenser i löpande text och referenslista enligt APA 7 
Vid referens till kurslitteratur skall även sidhänvisning anges i löpande text 

 
Arbetet kommer att kontrolleras för plagiat via URKUND. 
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Betygskriterier 
Grunder för bedömning av betyg G är: 

 Att du besvarat samtliga frågor och att dina svar stämmer överens med angivna 
referenser.  

 Att du sökt, använt och kritiskt granskat för omvårdnadsforskning relevanta källor och 
referenser. 

 Att du sammanställt och värderat den litteratur du använt.   
 Att du fört ett etiskt resonemang om intervjuns genomförande.   
  Att du dragit egna slutsatser utifrån valda referenser vid vald kvalitetsförbättring (del 1) 

och transkriberad intervju (del 2).   
 Att du skrivit svaren med ett språk som är begripligt och grammatiskt korrekt.  
 Att du har använt en korrekt och systematisk referensteknik; referenser i löpande text 

och referenslista enligt APA 7. 

 
Inlämning via Canvas, under rubrik: Uppgifter. Senast söndag den 15/1–2023, kl. 23:59 
 
Ansvarig: Helena Nord Ljungquist, universitetslektor. Avd. omvårdnad och medicinsk teknik, 
LTU. 
 
 

Studieenhet 3: Campusdagar v. 46. Tisdag 15/11-Torsdag 17/11 
 
Under campusdagarna v. 46, tisdag den 15/11 t.o.m. torsdag den 17/11 kommer det att tränas 
olika praktiska moment samt handläggning som ingår i behandlingar av patienter i en 
prehospital miljö. Dagarna är gemensamma med kursen M7002H. Klassen kommer att delas in 
tre grupper, se specifikt dokument gällande gruppindelning i kursrum M7002H under 
information. På dessa tre dagar kommer du att rotera mellan olika stationer, en dag per station:; 
Rakelutbildning med praktiska moment: Klinisk undersökning enligt AMLS: Simulering.  
 
Information om dessa dagar finner du i studiehandledningen för M7002H. 
 
 


